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KAΪΡΟ – ΠΕΤΡΑ – ΑΜΜΑΝ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  

9ήμερη αεροπορική εκδρομή/8 διανυκτερεύσεις 

 

από € 1.390,00 

Αναχώρηση 

6 – 14 Νοεμβρίου 2019 

 

 

Ένα μοναδικό ταξίδι σχεδιασμένο για τους αγαπητούς πελάτες μας. Μια εμπειρία ζωής! Κάιρο, Πέτρα, Αμμάν, 

Ιερουσαλήμ. Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας και εξασφαλίστε μία θέση σε μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία…! 

 

Ημέρα 1 (6/11/2019) 

ΑΘΗΝΑ, ΚΑΪΡΟ, ΣΙΝΑ 

Συνάντηση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για Κάιρο. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, συνάντηση 

με τον τοπικό συνεργάτη-ξεναγό. Μετά τις τυπικές διαδικασίες, επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στην Γκίζα, 

όπου θα επισκεφθούμε τις επιβλητικές πυραμίδες του Χέοπος, του Χεφρίνου και του Μυκερίνου. Θα συνεχίσουμε για 

τη σιωπηλή Σφίγγα που παριστάνει το Φαραώ Χεφρίνα με σώμα λιονταριού, φύλακα της νεκρόπολης της Γκίζας. Μετά 

το πέρας της ξενάγησης επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Διέλευση 

από το υποθαλάσσιο τούνελ, μήκους 1.500 μέτρων της διώρυγας του Σουέζ, της μεγαλύτερης διώρυγας του κόσμου, 

συνολικού μήκους 168 χλμ. Διατρέχει κατά διεύθυνση Βορρά - Νότο τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσόγειο 

θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. Συνεχίζουμε για τις πηγές του Μωυσέως, το σημείο όπου είχε στρατοπεδεύσει ο 

λαός του Ισραήλ κατά την έξοδό του από την Αίγυπτο. Η επόμενή μας στάση θα είναι στην Ιερά Μονή του Προφήτου 

Μωυσέως στη Όαση της Φαράν. Η Όαση Φαράν υπήρξε από τον 4ον αιώνα το μεγαλύτερο χριστιανικό κέντρο στη 

χερσόνησο του Σινά και έδρα Επισκόπου. Σήμερα διασώζονται τα ερείπια της παλαιάς επισκοπικής πεντάκλιτης 

Βασιλικής, όπου πλησίον της σήμερα λειτουργεί Γυναικείο Ησυχαστήριο και μικρό ιατρείο για τους Βεδουίνους της 

περιοχής. Το Ησυχαστήριο βρίσκεται μέσα σε ένα ευφορότατο κήπο, όπου και ο Ναός του Προφήτου Μωυσέως με 

εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη από την ερειπωμένη παρακείμενη Βασιλική. Τέλος, αναχωρούμε για την Ιερά Μονή 

Αγίας Αικατερίνης, το αρχαιότερο χριστιανικό καθίδρυμα με αδιάλειπτη λειτουργία στον κόσμο. Θα διασχίσουμε μέρος 

της ερήμου, και θα φτάσουμε στην ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, η οποία είναι χτισμένη στους πρόποδες του 

Όρους του Μωυσέως και σε υψόμετρο 1.570 μέτρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Ιεράς Μονής. Παρακολούθηση 
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του Εσπερινού, συνάντηση με τους Σιναΐτες πατέρες. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 (7/11/2019) 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Στο κέντρο αυτό του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας η παρακολούθηση της κατανυκτικής Ακολουθίας θα είναι μια 

αξέχαστη εμπειρία, στο Καθολικό της Ι. Μονής της Αγ. Αικατερίνης. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, πρωινό και 

στην συνέχεια οι Σιναΐτες Πατέρες θα μας ξεναγήσουν και θα προσκυνήσουμε τα λείψανα της Αγ. Αικατερίνης, το 

παρεκκλήσιο της «φλεγόμενης και μη καιόμενης Αγίας Βάτου» (χτισμένο τον 4ο αιώνα από την Αγ. Αυτοκράτειρα 

Ελένη), το πηγάδι του Ιοθώρ, το Οστεοφυλάκιο και θα θαυμάσουμε στο μουσείο της Μονής σπάνιες εικόνες 

εγκαυστικής τέχνης και εκκλησιαστικά κειμήλια ανεκτίμητης αξίας. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν μπορούν να 

μεταβούν στο Όρος Αγ. Γαλακτιώνος και Επιστήμης, όπου βρίσκεται το ασκητήριο όπου έμεινε για δύο χρόνια ο Άγ. 

Παΐσιος. Γεύμα. Το απόγευμα παρακολούθηση του Εσπερινού. Δείπνο. Για όσους μπορούν και επιθυμούν, ανάβαση, 

με βεδουίνο οδηγό συνεργάτη μας, στην Αγία Κορυφή (2.280μ.), εκεί που ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές και από 

όπου η ανατολή του ηλίου πάνω από την έρημο και τα άγρια βουνά προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 (8/11/2019) 

ΣΙΝΑ, ΝΟΥΒΕΪΜΠΑ, ΑΚΑΜΠΑ, ΠΕΤΡΑ 

Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Καθολικό της Μονής. Πρωινό και αναχώρηση για την Νουβέιμπα, λιμάνι 

στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Σινά και επιβίβαση στο ταχύπλοο της γραμμής για να περάσουμε απέναντι στην 

ιορδανική Άκαμπα, απολαμβάνοντας τη διαδρομή στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας & 

Σαουδικής Αραβίας. Μετά από ένα δίωρο δρομολόγιο με το πλοίο, άφιξη στην Άκαμπα. Τελωνειακός και αστυνομικός 

έλεγχος και άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο. Κινούμενοι στην έρημο της Πετραίας Αραβίας, άφιξη στην Πέτρα. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ο έναστρος ουρανός μέσα στο σκοτάδι της ερήμου, σίγουρα θα σας αφήσει άφωνους. 

Δείπνο και διανυκτέρευση 

 

Ημέρα 4 (9/11/2019) 

ΠΕΤΡΑ, ΑΜΜΑΝ 

Πρωινό. Έναρξη της ξενάγησής μας στη ροδοκόκκινη πόλη Πέτρα, ένα ανεξίτηλο σημάδι της ιστορίας του ανθρώπου. 

Βρισκόμαστε ξαφνικά, από το πουθενά στη μέση μιας ολοζώντανης και ταυτόχρονα νεκρής αρχαίας πολιτείας. Θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η αρχαία αυτή πόλη είναι ένα αριστούργημα γλυπτικής, αφού είναι λαξεμένη πάνω 

σε μαλακά, ψαμμιτικά πετρώματα. Οφείλει την ύπαρξή της στη φυλή των Ναβαταίων και σήμερα αποτελεί έναν από 

τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ιορδανίας. Στην Πέτρα υπάρχουν έντονα τα σημάδια της 

ελληνιστικής περιόδου. Όπως φαίνεται και από το όνομα, η Πέτρα είχε δεχτεί την παρουσία των Ελλήνων, οι οποίοι 
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μαγεμένοι προφανώς από την τοποθεσία (συν τοις άλλοις και στρατηγική) φρόντισαν να βάλουν τη σφραγίδα τους. 

Αργότερα, οι Ρωμαίοι φρόντισαν βέβαια κι αυτοί να «σκαλίσουν» τα δικά τους μνημεία στους βράχους του 

φαραγγιού. Ρωμαϊκό θέατρο, Ρωμαϊκή οδός, λουτρά, όλα κλασικά σημάδια μιας πόλης-χώρας η οποία καταστράφηκε 

μέσα σε μια μέρα από ισχυρότατο σεισμό. Στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου της Ερήμου, αναχωρούμε για την 

ιορδανική πρωτεύουσα, το Αμμάν. Άφιξη στο ξενοδοχείο το βράδυ. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5 (10/11/2019) 

ΑΜΜΑΝ, ΜΑΔΗΒΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη Μαδηβά θα επισκεφθούμε τον Ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσκεται ο 

αρχαιότερος ψηφιδωτός χάρτης των προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων. Στο διπλανό όρος Νεβώ (το Βιβλικό όρος 

Ναβαύ) θα δούμε το σημείο από το οποίο ο προφήτης Μωυσής, άφησε την τελευταία του πνοή και ετάφη, αφού 

αντίκρισε τη Γη της Επαγγελίας. Η θέα προς τη Νεκρά Θάλασσα, την κοιλάδα του Ιορδάνη και τα απέναντι βουνά της 

Ιουδαίας μέχρι την Ιεριχώ, είναι μαγευτική. Επιστρέφουμε στο Αμμάν, την πανάρχαια πόλη που σύμφωνα με τους 

αρχαιολόγους κατοικήθηκε για πρώτη φορά πριν από 9000 χρόνια. Αναφέρεται στη Βίβλο με το όνομα Ραμπάτ 

Αμμούν, ενώ αργότερα έγινε μέρος της Ελληνορωμαϊκής Δεκάπολης με το όνομα Φιλαδέλφεια. Θα ξεναγηθούμε στην 

Ακρόπολη και θα θαυμάσουμε το Ναό του Ηρακλή, που χρονολογείται από το 2ο μ.Χ. αιώνα, τη βυζαντινή εκκλησία, 

το κυβερνητικό μέγαρο της δυναστείας των Ομμαγιαδών και θα αφήσουμε για το τέλος το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο 

οποίο φιλοξενούνται ευρήματα όλων των εποχών, ξεκινώντας από την πρωτοιστορική περίοδο μέχρι την πρόσφατη 

ισλαμική περίοδο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα ευρήματα του Αϊν Γκαζάλ που χρονολογούνται από το 6500 π.Χ., 

καθώς και τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 6 (11/11/2019) 

ΑΜΜΑΝ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Είσοδος στο Ισραήλ από την ιστορική γέφυρα Alenby, στον Ιορδάνη 

ποταμό. Στην Ιεριχώ θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος (ανάβαση με τελεφερίκ €15), όπου ο Χριστός μας έζησε 

σαράντα μέρες με νηστεία και προσευχή, προ της ενάρξεως του Σωτηρίου Έργου Του. Αλλά και τη Μονή του 

Προφήτου Ελισσαίου, όπου η Συκομωρέα που ανέβηκε ο Ζακχαίος. Μετάβαση μέσω της «σιδηράς συνοριακής 

πύλης», που χωρίζει την Ιεριχώ από την κατεχόμενη περιοχή, στον Ιορδάνη ποταμό, στο πραγματικό σημείο που 

βαπτίσθηκε ο Χριστός μας, από τον Τίμιο Πρόδρομο. Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά 

του Ιορδάνου ποταμού η οποία ανακαινίσθηκε πλήρως εκ των φθορών. Στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού, θα 

τελεσθεί η ακολουθία του Αγιασμού και θα αναγνωστούν οι ευχές «τοῦ Ἁγιασμοῦ». Όσοι εκ των προσκυνητών 

επιθυμούν μπορούν να φορέσουν τον λευκό χιτώνα για την «προαιρετική-συμβολική βάπτιση των προσκυνητών» στον 
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Ιορδάνη ποταμό, ψάλλοντας το τροπάριο «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε…». Ακολούθως, αναχωρούμε για 

προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και κατόπιν για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 

στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 7 (12/11/2019) 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

Πρωινό και αναχώρηση στις 07:00 π.μ. για την παλιά πόλη των Ιεροσολύμων. Μετάβαση στο Ναό της Αναστάσεως του 

Χριστού μας. Ευλαβικό προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας, στην Αποκαθήλωση, στον Φριχτό Γολγοθά, 

στον Τόπο της Εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, στο σημείο Μη Μου Άπτου, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λογγίνου καθώς 

θα ξεναγηθούμε και σε άλλα προσκυνήματα που βρίσκονται εντός του Ναού της Αναστάσεως. Θα μεταβούμε στο 

Πατριαρχείο, όπου θα συναντηθούμε με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο. Συνεχίζουμε για την 

«Οδό του Μαρτυρίου», όπου «οι στάσεις του Χριστού μας, πριν από το Φρικτό Γολγοθά», η Πύλη της Καταδίκης, Οίκος 

της Αγίας Βερονίκης, θα διαβούμε από το σημείο όπου ο Σίμων ο Κυρηναίος βοήθησε τον Χριστό μας να σηκώσει τον 

Σταυρό, από τον τόπο όπου ο Χριστός συναντήθηκε με την Μητέρα Του και όπου ο Χριστός μας έπεσε από το βάρος 

του Σταυρού. Φθάνουμε στη Φυλακή του Χριστού μας, το Πραιτώριο. Συνεχίζουμε για το Λιθόστρωτο, τον Οίκο 

Ιωακείμ και Άννας (των γονέων της Παναγίας μας), καθώς και το σπίτι που γεννήθηκε η Παναγίας μας και από την 

πύλη των Λεόντων θα μεταβούμε στη Γεθσημανή, όπου θα προσκυνήσουμε τον Τάφο της Παναγίας μας, καθώς και 

τους Τάφους των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννας και του Μνήστορος Ιωσήφ. Μετάβαση στον κήπο της Γεθσημανής, 

όπου βρίσκεται ο Τόπος της Προδοσίας και ο Βράχος της Αγωνίας. Ακολουθεί προσκύνημα στην Εκκλησία και στον 

Τόπο Λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου εκτός των τειχών της παλαιάς πόλης. Εδώ θα δούμε, τη Χρυσή 

Πύλη και την κοιλάδα του Ιωσαφάτ (ή του χειμάρρου των κέδρων). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 8 (13/11/2019) 

ΧΟΖΕΒΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά μετάβαση στο Όρος των Ελαιών, όπου έλαβε χώρα, η εμφάνιση του Κυρίου 

μας μετά την Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου μας. Επίσκεψη στη Μικρή Γαλιλαία, στο σημείο της Αναλήψεως 

του Χριστού μας και στο Πανόραμα των Ιεροσολύμων, από όπου θα θαυμάσουμε την Ιερουσαλήμ πανοραμικά. Στάση 

στη Βηθανία, στην Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας των αδερφών του Λαζάρου και στον Τάφο του Λαζάρου. 

Κατευθυνόμενοι στην έρημο της Ιουδαίας, στο φαράγγι Αινών, φτάνουμε στη Μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου 

των Χοζεβιτών. Εδώ θα προσκυνήσουμε τα λείψανα των Αγίων, το σκήνωμα του Αγ. Ιωάννου του Ρουμάνου καθώς και 

το σπήλαιο στο οποίο ασκήτευσε ο Προφήτης Ηλίας. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Αγ. 

Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών Μάγων. Ακολουθεί έπειτα το προσκύνημα 
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μας με τοπικά  ταξί στην αυστηρότερη Κοινοβιακή Λαύρα, του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Πριν το ξενοδοχείο μας 

θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή των Ποιμένων, στο χωριό των Ποιμένων. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 9 (14/11/2019) 

ΒΗΘΛΕΕΜ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ΑΘΗΝΑ 

Μετάβαση στη Βηθλεέμ στις 05:30 π.μ. όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Σπήλαιο της 

Γεννήσεως του Χριστού μας. Ξενάγηση στη μεγάλη Βασιλική του Ιουστινιανού και προσκύνημα στο σπήλαιο με τα ιερά 

λείψανα των σφαγιασθέντων από τον Ηρώδη νηπίων. Επίσκεψη στο σπήλαιο του Αγίου Ιερωνύμου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο για πρωινό και αναχώρηση για την Ιερουσαλήμ. Φτάνουμε στο λόφο Σιών, στο Υπερώον, ο τόπος όπου 

έγινε ο Μυστικός Δείπνος, η Ψηλάφηση του Θωμά και η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, εδώ θα δούμε τον 

Τάφο του Βασιλέα Δαυίδ και τον τόπου όπου κοιμήθηκε η Παναγία μας. Ελεύθερος χρόνος για ένα τελευταίο 

προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο και σε προσκυνήματα της παλιάς πόλης (Μεγάλη Παναγία, Τίμιος Πρόδρομος, 

Παναγία Σαϊδανάγια, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη κ.ά.). Αφήνουμε τα Ιεροσόλυμα στις 15:30 για το 

αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Τυπικές διαδικασίες, έλεγχος αποσκευών και διαβατηρίων. Ακολουθεί η πτήση της 

επιστροφής μας στην Αθήνα, που θα σημάνει και το τέλος της μοναδικής και τόσο κατανυκτικής αυτής εκδρομής. 

Πτήση επιστροφής στις 19.20 με άφιξη στην Αθήνα στις 21.30. 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

6/11/2019 9 € 1.390 € 1.680 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 22 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Σινά, στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης ή στο Morgeland Hotel με ημιδιατροφή 

5. Μία (1) διανυκτέρευση στην Πέτρα σε ξενοδοχείο 3* Superior ή στο Wadi Rum στις σκηνές (σύμφωνα με την 

επιλογή σας) με ημιδιατροφή 

6. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή 

7. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Βηθλεέμ στο ξενοδοχείο Shepherds House 4* με ημιδιατροφή 

8. Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο) ημερησίως 

9. Ξενάγηση στο Κάιρο, στη Γκίζα (Πυραμίδες και Σφίγγα) με ελληνόφωνο ξεναγό, γεύμα και μεταφορά στο Σινά 

mailto:info@alltravelservices.com.gr
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10. Είσοδοι στις Πυραμίδες, ελληνόφωνος ξεναγός στο Κάιρο, ένα (1) μπουκάλι νερό καθημερινά στην Αίγυπτο 

και στην Ιορδανία 

11. Είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας, στο όρος Νεβώ, στην Ακρόπολη του Αμμάν και στο Μουσείο 

12. Ξενάγηση στην Ιορδανία με ελληνόφωνο ξεναγό 

13. Ξενάγηση στο Ισραήλ με ελληνόφωνο ξεναγό 

14. Φόρος εξόδου Αιγύπτου και Ιορδανίας 

15. Μεταφορές με κλιματιζόμενο λεωφορείο 

16. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

17. Ενημερωτικά έντυπα 

18. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φιλοδωρήματα (€ 15,00/άτομο δίνονται υποχρεωτικά στον αρχηγό της εκδρομής) 

2. Βίζα Αιγύπτου (€ 25,00, τα οποία μπορεί να αυξηθούν στα € 60,00 σύμφωνα με ανοικτή ανακοίνωση της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης) 

3. Εισιτήρια ταχυπλόου από την Τάμπα προς την Άκαμπα (€ 60,00, για τα οποία υπάρχει σχετική ανακοίνωση 

ενδεχόμενης αύξησης έως 30%) 

4. Ποτά στα γεύματα 

5. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Σημειώσεις: 

 Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά το τέλος της εκδρομής, διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί 

καινούριο. Φωτοτυπία του διαβατηρίου θα πρέπει να κατατεθεί στους διοργανωτές τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν 

την αναχώρηση 

 Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, εφόσον υπάρχουν λόγοι, χωρίς να παραλειφθεί καμία 

εκδρομή ή ξενάγηση 

 Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ 

τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗCAI     06NOV     Α3932   07:40-09:40 

TLVATH     14NOV    A3925   19:50-21:50 
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