SHALOM ISRAEL & IORDANIA (26.05.2019 – 04.06.2019) [OXENTIA TOURISM]

ITINERARIU

Actualizat în 07.MAR.2019

O călătorie de neuitat în Israel & Iordania

(ZIUA 1) TEL AVIV - JAFFA - CESAREEA MARITIMA - MUNTELE CARMEL - TIBERIAS





Sosire în Israel. Întâlnirea cu însoțitorul de grup de la OXENTIA TOURISM va fi în aeroportul din TelAviv;
Turul panoramic al orașelor Tel Aviv și Jaffa – vechiul port, dar acum faimosul cartier al artiștilor care este Joppe (în
latină), același port de unde profetul Iona a luat corabia spre Tars [Iona 3:3; 4:11] dar și locul unde apostolul Petru a
avut viziunea cu fața de masă [Fapt. 10:12];
Caesareea - vizităm apeductul din vremea lui Irod cel Mare. [Fapt. 10:12];
Muntele Carmel – Muhraka, locul unde Ilie s-a confruntat cu proorocii lui Baal [1Regi 18:18-42];

(ZIUA a 2-a) MUNTELE TABOR - CANA DIN GALILEEA - NAZARET VILLAGE - TIBERIAS






Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Muntele Tabor - locul unde a avut loc miracolul schimbării la față. [Marcu 9:2-7];
Cana Galilee - (biserica schimbării apei în vin) [Ioan 2.1-8];
Nazareth - locul unde Domnul Isus Cristos și-a petrecut copilăria și adolescența; Intrăm în satul Nazaret
(www.nazarethvillage.com) – pe urmele Domnului Isus, la propriu! Un sat autentic, cu oameni și case asemănătoare primului
secol, care ne amintesc de perioada copilăriei Domnului Isus [Ioan 1:45];
Spranceana Muntelui - locul de unde evreii au vrut să-L arunce pe Domnul Isus Spranceana Muntelui - locul de unde
evreii au vrut să-L arunce pe Domnul Isus [Luca 4:29];

(ZIUA a 3-a) MUNTELE FERICIRILOR - CAPERNAUM - MAREA GALILEE - RÂUL IORDAN







Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Muntele Fericirilor - Predica de pe Munte [Matei 5.1-12];
Capernaum – orașul apostolului Petru, al doilea domiciliu al Domnului Isus, vizităm Sinagoga (din sec. II); ruinele și casa
soacrei lui Petru [Marcu 1.21-22];
Tabgha, locul înmulțirii pâinilor și ai peștilor [Marcu 6.38-44];
Marea Galilee - călătorie cu barca pe Marea Galilee [Marcu 1.16-18];
Raul Iordan - locul de botez Yardenit (pentru informații accesați: www.yardenit.com)

(ZIUA a 4-a) TIBERIAS/ TRECERE IN IORDANIA - MADABA - MUNTELE NEBO - AMMAN






Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Trecerea/frontiera în Iordania, întâlnirea cu ghidul iordanian, vorbitor de limbă româna;
Deplasare spre Madaba, pentru a vedea mozaicul Țării Sfinte și ruinele arheologice;
Continuă, aprox. 10 km spre Muntele Nebo, de unde vom vedea Valea Iordanului, Ierihonul, locul de unde Moise a privit
Țara Promisă;
Amman, capitala Iordaniei, Amman, unde vom face turul panoramic al orașului, incluzând marea Moschee Musulman și
Amfiteatrul Roman

(ZIUA a 5-a) AMMAN - PETRA - WADI RUM - AQABA







Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Deplasare spre PETRA, faimoasa capitală a regatului Nabateenilor, a cărui populație a dispărut misterios, drumul
șerpuiește printr-un canion îngust, dezvăluind incredibilul oraș antic dăltuit în stâncă (se recomandă încăltaminte comoda
pentru mers pe jos cca.5km); cea mai mare comoara nationala a Iordaniei, este unul dintre site-urile Patrimoniului Mondial
UNESCO cu 2000 de ani de istorie si 800 de monumente inca in picioare;
WADI MUSA, la ieșire din oraşul Petra se află „Izvorul lui Moise“, vom face un scurt popas.
Wadi Rum, plecarea din Petra ne indreptam spre desertul Wadi Rum sau Valea Lunii , vom vizita un trib de beduini care
traiesc în acest desert, care ne vor trata cu tradiționalele ceai și cafea.
Ne continuam drumul spre Aqaba, stațiune situată în golful cu același nume, la Marea Rosie. Sosire în Aqaba.
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(ZIUA a 6-a) MASADA - QUMRAN - MAREA MOARTA - EIN BOKEK





Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Masada, fortăreața a fost edificată în sec. I î. Cr., și extinsă în timpul domniei regelui iudeu Irod cel Mare (74-4 î. Cr.).
După cucerirea Ierusalimului de către împăratul roman Titus Flavius Vespasianus în anul 70 d. Cr. Masada a fost ultimul
refugiu al rezistenței antiromane a iudeilor.
Qumran - un ținut deșertic în Israel cunoscut pentru descoperirile manuscriselor de la Marea Moartă.
Marea Moarată - Aflată la 400 metri sub nivelul mării, este cel mai jos loc accesibil de pe pământ. Se va face baie în
Marea Moartă!

(ZIUA a 7-a) EIN GHEDI - MUNTELE MĂSLINILOR - GHETSIMANI - SCĂLD. BETHESDA - VIA DOLOROSA






Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
En Ghedi - locul (acum rezervație) unde s-a ascuns tânărul David de regele Saul.
Muntele Măslinilor - panorama orașului vechi și coborârea spre grădina Ghetsimani;
Continuăm pe Aleea Palm Sunday, vizităm Biserica Flevit Dominus și Biserica Națiunilor aflate în Gradina Ghetsimani [Marcu 14. 32-38], locul unde Domnul Isus a fost vândut de Iuda Iscarioteanul; aici vom petrece un timp de rugăciune;
Scaldatoarea Bethesda. Capela biciuirii - sala de pedeapsă a Mântuitorului, apoi pe „Via Dolorosa” (Calea Crucii) unde
vom reedita fiecare „oprire” a crucii, spre „Biserica Sfântului Mormânt”, încorporând Golgota și Mormântul Învierii.

(ZIUA a 8-a) BETLEEM - CÂMPUL PĂSTORILOR - HERODIUM - IERUSALIM/ GRĂDINA MORMÂNTULUI






Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Betleem - Vizităm Biserica Nașterii, construită pe locul unde a fost pus în iesle Pruncul Isus;
Campul Pastorilor: „Astăzi în cetatea lui David vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul”. [Luca 2.8-12];
Herodium – fortăreața a fost edificată în sec. I î. Cr., în timpul domniei regelui iudeu Irod cel Mare (74-4 î.Cr.).;
Gradina Mormantului – vom avea un timp de rugăciune și Cina Domnului;

(ZIUA a 9-a) MUNTELE TEMPLULUI - YAD VASHEM - EIN KEREM - FRIENDS OF ZION






Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Muntele Templului - aici doar dacă ne permite situația de Securitate din Ierusalim
Ierusalim - vom călători în orașul nou al Ierusalimului spre Yad Vashem, cu vizită la Muzeul Holocaustului;
Ein Kerem - locul de botez a lui Ioan Botezătorul.
Friends of Sion – muzeul prietenii Sionul, un muzeu care se merita de vizitat.

(ZIUA a 10 -a) IERUSALIM - MUNTELE SION – ZIDUL PLÂNGERII – TIMP LIBER IN IERUSALIM





Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Muntele Sion - vizităm mormântul regelui David și camera Cinei celei de Taină și întâlnirii ucenicilor de la Rusalii
(pogorârea Duhului Sfânt);
Zidul Plangerii, loc sfânt al evreilor, cel mai aproape de fostul Templu zidit de regele Solomon pe Muntele Moria
Timp liber in Ierusalim

DATE DESPRE CAZARE:
3 nopți de cazare în Tiberias;
1 noapte de cazare în Amman;
1 noapte de cazare în Aqaba;

1 noapte de cazare în Ein Bokek (Dead Sea) ;
2 nopți de cazare în Betleem;
1 noapte de cazare în Netanya.

**** în funcție de anumite situații speciale, ordinea vizitării unor obiective poate fi modificată sau se pot înlocui
parțial unele obiective, depinde de măsurile de securitate care se aplică în Israel în acel moment

ACTELE NECESARE PENTRU CĂLĂTORIE: ISRAEL – pașaport valabi cu cel puțin 6 luni până la data expirării,
IORDANIA - pașaport cu perioada de valabilitate de cel puțin 6 luni de la data întoarcerii din excursie. Pasaportul
temporar roman nu este acceptat.

