إذاعة صوت المحبة تنظم رحلة إلى حمص والناصرة
بمناسبة زيارة صوت المحبة إلى كنيسة أم الزنار في حمص ،سيتم عرض زنّار
السيدة العذراء أل ّول مرة بعد الحرب للتبرك منه
األحد  12أيار 2019
التجمع في معهد الرسل جونية الساعة  3:00فجرا .واالنطالق عند الساعة  4:00باتجاه الشمال .وصول مفرق شكا عند محطة
فنيانوسعند الساعة  4:45التوقف لمدة ربع ساعة فقط .صعود المشاركين بالرحلة من أهل الشمال والضواحي  .التوقف للفطور في
قصر الحلو (الحالب) في منطقة العبدة ،مقابل البارد لمدة نصف ساعة .ثم المتابعة الى الحدود الساعة السادسة.

-

 6:00صباحا االنطالق من قصر الحلو باتجاه الحدود اللبنانية السورية الدبوسية.
 6:30وصول الحدود اللبنانية تخليص المعامالت والمتابعة الى الحدود السورية.
 7:30وصول الحدود السورية ايضا تخليص المعامالت.
 8:30االنطالق باتجاه جبل السائح حيث يوجد تمثال ضخم للسيدة العذراء في منطقة الناصرة.
 9:30وصول الناصرة ،التوجه بمسيرة صالة الى الكنيسة ،والتبرك من تمثال العذراء (زيارة لمدة ساعة).
 10:30مغادرة جبل السائح باتجاه مدينة حمص.
 11:30وصول مدينة حمص ،شارع الحميدية حيث توجد كنيسة أم الزنار ،مرورا بشين وبرشين.
 12:00التجمع والدخول بمسيرة صالة مع أهل حمص الى الكنيسة  +المشاركة بالقداس.
 1:30التبرك من زنار العذراء مريم لمدة نصف ساعة ومن ثم التوجه للغداء.
 2:00وصول المطعم ،غداء لمدة ساعتين ،لغاية الساعة  .4:00ومن ثم وقت حر للتسوق في الشوارع القريبة.
 5:30مغادرة مدينة حمص باتجاه الحدود.
 7:00وصول الحدود السورية وتخليص المعامالت.
 8:00وصول الحدود اللبنانية ،تخليص المعامالت.
 9:00مغادرة الحدود اللبنانية باتجاه بيروت.
 11:00وصول مركز االنطالق في ساحة الرسل – جونية.

السعر للشخص الواحد  75دوالر
السعر يشمل :التنقالت بالبولمن والغداء في أحد المطاعم ،مصاريف الحدود.
السعر ال يشمل :المشروب واألراغيل بالمطعم ،واالكراميات على انواعها.
*المطلوب للتسجيل صورة عن الهوية واضحة جدا.
* ويوم الرحلة يجب على كل مسافر أن يأخذ معه هويته األصلية.
* على كل شاب او شابة ( دون عمر الثالثين سنة ) أن يأخذ معه هويته االصلية مرفقة بأخراج قيد فردي أصلي أو دفتر
سواقة
* على كل قاصر دون ال  18سنة أن يأخذ معه موافقة من االب واالم من المختار بالسماح له بالسفر خارج البالد.

لمزيد من المعلومات االتصال  09/917917أو 70/310515 Antoinette

