
የ2011 ዓ.ም. የደብረዘይት በዓል ጉብኝት መርሐ ግብር፣  
 

አንደኛ ቀን፡ አርብ መጋቢት 20/ማርች 29፣ ተጓዦች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ጉዞ ወደ ቴል አቪቭ 
ያደርጋሉ፣ አመሻሽ ላይ ቴል አቪቭ ይደርሱና አስፈላጊውን የኢሜግሬሽን ሥርዓት ፈፅመው በተዘጋጁት አውቶብሶች ውስጥ 
ሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ያቀናሉ፣ ኢየሩሳሌም ሲደርሱ የሆቴል ክፍሎቻቸውን ይረከባሉ፡፡ ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፣ አዳርም 
ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል። 
 

ሁለተኛ ቀን፡ ቅዳሜ መጋቢት 21/ማርች 30፣ ተጓዦች ቁርስ ከተመገቡ በኋላ ከቤተ ሳይዳን ጉብኝቱን በመጀመር ጌታ 
የተሰቀለበትን ቀራንዮን፣ የቀብሩን ቦታ ጎለጎታን ጨምሮ አሥራ አራቱን ፍኖተ መስቀሎች፣ ንግሥት እሌኒ ያሠራችውን ቤተ 
ክርስቲያን ይጎበኛሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የዴር ሱልጣን ገዳም ፀሎት ያደርጋሉ፣ 
 

የምሳ ዕረፍት ያደርጋሉ፣ በመቀጠል የእርገቱን ቦታ፣ አባታችን ሆይ ያስተማረበትን ቦታ፣ ጌቴሰማኒ ጌታችን የጸለየበትን አጸደ 
ሐምል /የአታክልቱን ቦታ/፣ የእመቤታችን የማርያምን መቃብር እና በክብር ያረገችበትን /ፍልሰታ ለማርያም/ ቦታ፣ የዳዊት 
መቃብርን ይጎበኛሉ፣ እረፍት ያደርጋሉ፣ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል። 
 

ሶስተኛ ቀን፡ እሁድ መጋቢት 22/ማርች 31፣ በለሊት ወደ ደብረገነት ኪዳነምህረት ገዳም ለስርዓተ ቅዳሴ ይሄዳሉ፣ ወደ ሆቴላቸው 
ተመልሰው ቁርስ ተመገበው እስከ እኩለ ቀን እረፍት ያደረጋሉ፣ ከዚያም ምሳ ይመገባሉ፣  
ወደ ቤቴልሔም በማቅናት ጌታችን የተወለደበትን፣ የእረኞቹን መንደር ይጎበኛሉ፣ በመጨረሻም ወደ ሆቴላቸው ተመልሰው 
ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፣ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል። 
 

አራተኛ ቀን፡ ሰኞ መጋቢት 23/ኤፕሪል 01፣ ተጓዦች ቁርስ ከተመገቡ በኋላ የኢየሩሳሌም ሆቴል ክፍሎቻቸውን አስረክበው 
ወደ ኢያሪኮ በማቅናት ገዳመ ቆረንጦስን፣ የኤልሣ ምንጭን፣ የዘኬዎስ ዛፍን ይጎበኛሉ፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የኢያሪኮ 
ገብርኤል ገዳም ፀሎት ያደርጉና የምሳ እረፍት ያደርጋሉ፣ የሙት ባሕርን ጨምሮ ቁምራንና አካባቢውን ይጎበኛሉ፣ ከዚያም ወደ 
ጥብርያዶስ/ገሊላ ባህር ያቀናሉ፣ የሆቴል ክፍሎቻቸውን ይረከባሉ፣ ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፣ አዳርም በገሊላ ባህር አቅራቢያ  
በሚገኘው ሆቴል ይሆናል። 
 

አምስተኛ ቀን፡ ማክሰኞ መጋቢት 24/ኤፕሪል 02፣ ተጓዦች በጠዋት ተነስተው በዮርዳኖስ ወንዝ ይጠመቃሉ፣ ከቁርስ በኋላ 
የጀልባ ጉዞ በገሊላ ባህር ላይ ያደርጋሉ፣ የአንቀፀ ብፁዓን ስብከት ተራራን፣ ጌታ 3 አሳና 5 እንጀራ አበርክቶ ያበላበትን ቅዱስ 
ስፍራ ይጎበኙና በገሊላ ባህር አጠገብ ምሳ ይመገባሉ፣ ጥብርያዶስን፣ ቅፍርናሆምን ጎብኝተው ወደ ሆቴል ይመለሳሉ፣ ዕራት 
በሆቴል ይመገባሉ፣ አዳርም በገሊላ ባህር አቅራቢያ በሚገኘው ሆቴል ይሆናል። 
 

ስድስተኛ ቀን፡ ረቡዕ መጋቢት 25/ኤፕሪል 03፣ በጠዋት ተጓዦች ቁርስ ከተመገቡ በኋላ ደብረ ታቦርን፣ ናዝሬትንና ቃና ዘገሊላን 
ጎብኝተው የምሳ ዕረፍት ያደርጋሉ፣ ብስራተ ገብኤልንና የእመቤታችንን ምንጭ ጨምሮ የአካባቢውን አብያተ ክርስቲያናት 
ጎበኝተው የመልስ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ያደርጋሉ፣ የሆቴል ክፍሎቻቸውን ተረክበው ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፣ አዳርም በገሊላ 
ባህር አቅራቢያ በሚገኘው ሆቴል ይሆናል፡፡ 
 

ሰባተኛ ቀን፡ ሐሙስ መጋቢት 26/ኤፕሪል 04፣ ተጓዦች በሆቴል ቁርስ ከተመገቡ በኋላ ኤማሁስን እና አይነ ከርምን ይጎበኙና 
የምሳ ዕረፍት ያደርጋሉ፣ ከዚያም ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው የዕረፍትና የስጦታ እቃዎች የሚገዙበት ጊዜ ይሆናል፣ ለመልስ 
ጉዞ ዝግጅት ያደርጋሉ፣ ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፣ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል። 
 

ስምንተኛ ቀን፡ አርብ መጋቢት 27/ኤፕሪል 05፣ በሆቴል ቁርስ ይመገባሉ፣ ከዚያም የሆቴል ክፍሎችን አስረክበው 
በተዘጋጀላቸው አውቶቢስ በመሆን ወደ አየር ማረፊያ ይጓዛሉ። ተጓዦች ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ ይደርሳሉ፣ 
 

ማስታወሻ፡- ይህ የጉብኝት ፕሮግራም በጊዜያዊነት የተያዘ ሲሆን፣ በጉብኝቱ ወቅት በሚጎበኙ ቦታዎች በሚኖሩ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ 
መጠነኛ ለውጦች ሊያደረግበት ይችላል፣ ይህንንም በወቅቱ ለተጓዥ ምዕመናን የምናሳውቅ ይሆናል:: 
 

የዋጋ ዝርዝር፣ 
1. የደርሶ መልስ የበረራ ትኬት (አዲስ-ቴልአቪቭ-አዲስ)፣ ቪዛ፣ የጉዞ ኢንሹራንስና የመመዝገቢያ 000.00 ብር፣  
2. በኢየሩሳም የጉብኝት አገልግሎት ዋጋ በሰው 000.00 ዶላር በአንድ ሰው፣ 

በጉብኝት ፓኬጅ ዋጋው የተካተቱ፡- ደረጃ የጠበቁ ባለ4 ኮከብ የማረፊያ ሆቴሎች፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት፣ የዘመናዊ 
አውቶቢስ መጓጓዣ ትራንስፖርት፣ የስብከተ ወንጌል መምህርና አስጎብኚዎች፣ የሚጎበኙ ቦታዎች የመግቢያ ክፍያ፣ 
የመጠመቂያ ልብስ፣ የፀበል መቅጃ ኮዳ፣ 

3. በፓኬጅ ዋጋው ያልተካተተ፡- የአስጎብኚዎችና የሹፌሮች ጉርሻ/ቲፕ፣  


