
O CĂLĂTORIE DE 8 ZILE ÎN ISRAEL ȘI IORDANIA [OXENTIA TOURISM] 

Actualizat  
 

 
|  OXENTIA TOURISM | Mob: + 40.746.675.313 |  www.oxentiatourism.ro  | E-mail: salut@oxentiatourism.ro   |   

ITINERARIU 
ZIUA 1 , | BUCUREȘTI /ZBOR ✈ - TEL AVIV – JAFFA - CESAREEA - MUNTELE CARMEL  

 
• Întâlnirea cu însoțitorul de grup de la OXENTIA TOURISM va fi în aeroportul din Brussels cu  trei ore înainte de zbor, 

iar pentru persoanele din alte țări, pelerinajul cu OXENTIA TOURISM începe în aeroportul din Tel Aviv; 

• Sosirea pe Aeroportul Internațional „Ben Gurion” din Tel Aviv și întâlnirea cu ghidul român; 

• 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]; 

• Cesareea - 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]; 

Cazarea și cina în Tiberias sau Nazaret, la hotel de 3 sau 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo 

ZIUA 2 , | MUNTELE TABOR – CANA DIN GALILEEA – NAZARET VILLAGE – MAREA GALILEE 

 
• 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]; 

• Nazaret, 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];  

• Sprânceana Muntelui - locul de unde evreii au vrut să-L arunce pe Domnul Isus Cristos. [Luca 4:29]; 

• Marea Galilee - călătorie cu barca pe Marea Galilee [Marcu 1.16-18]; 

*** Cazarea și cina în Tiberias sau Nazaret, la hotel de 3 sau 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo 

ZIUA 3 , | MUNTELE FERICIRILOR – CAPERNAUM - MUNTELE NEBO - MADABA  

 
• 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]; 

• De aici vom trece 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. 

*** Cazarea și cina în Amman, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo  
ZIUA 4 , | AMMAN – PETRA – WADI RUM - AQABA 

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Amman - capitala Iordaniei, Amman, unde vom face turul panoramic al orașului, incluzând marea Moschee Musulman 
și Amfiteatrul Roman  

• Petra - deplasare spre 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 - plecam 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. 

• Aqaba - continuam drumul spre stațiune situată în golful cu același nume, la Marea Rosie. Sosire în Aqaba. 
*** Cazarea și cina în Aqaba, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo.  

ZIUA 5 , | MASADA – QUMRAN – MAREA MOARTA – EIN BOKEK 

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• De aici vom trece frontiera în Israel, întâlnirea cu ghidul israelian, vorbitor de limbă româna; 

• Eilat - tur panoramic al orașului, acum port în Israel, pe malul Mării Roșii.  
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• 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. 

• Marea Moartă - Aflată la 400 metri sub nivelul mării, este cel mai jos loc accesibil de pe pământ. Se va face baie în 

Marea Moartă! 

*** Cazarea și cina în Ein Bokek, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo.  

ZIUA 6 , | IERIHON - MUNTELE MĂSLINILOR - BETLEEM – CÂMPUL PĂSTORILOR  

 

• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Ierihon - unul dintre cele mai vechi orașe din lume, poarta de intrare a evreilor în Canaan, cetate cucerită de Iosua 

[Iosua 24:11]; 

• Muntele Măslinilor - panorama orașului vechi și coborârea spre grădina Ghetsimani;  

• Betleem - Vizităm Biserica Nașterii, construită pe locul unde a fost pus în iesle Pruncul Isus;  

• Câmpul Păstorilor: „Astăzi în cetatea lui David vi S-a născut un Mântuitor, care este Cristos Domnul”. [Luca 2.8-
12]; 

*** Cazarea și cina în Betleem, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo. 

ZIUA 7 , | MUNTELE TEMPLULUI – ZIDUL PLÂNGERII - GHETSIMANI – VIA DOLOROSA 

 
• 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; 

• Continuăm pe Aleea Palm Sunday, vizităm Biserica Flevit Dominus și Biserica Națiunilor; 

• Grădina Ghetsimani - locul unde Domnul Isus a fost vândut de Iuda Iscarioteanul; aici vom petrece un timp de 

rugăciune.[Marcu 14. 32-38]; 

• Scăldătoarea Bethesda - lângă poartă oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda. În pridvoarele acestea 
zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. ”. [Ioan.5:2]; 

• Via Dolorosa - Calea Crucii, unde vom reedita fiecare „oprire” a crucii, spre „Biserica Sfântului Mormânt”, încorporând 

Golgota și Mormântul Învierii. 

• Zidul Plângerii – Sinagoga cu program non stop, cel mai apropiat loc de fostul Templu al II-lea; 
*** Cazarea și cina în Betleem, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo. 

ZIUA 8 , | GRĂDINA MORMÂNTULUI - MUNTELE SION – TELAVIV / ZBOR - ✈ BUCUREȘTI  

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Grădina Mormântului – vom avea un timp de rugăciune și Cina Domnului; 

• Muntele Sion - vizităm mormântul regelui David și camera Cinei celei de Taină și întâlnirii ucenicilor de la Rusalii 
(pogorârea Duhului Sfânt);  

• Transfer la aeroportul internațional „Ben Gurion” pentru zborul spre casă. 

 
PREȚ/ PERSOANĂ (ÎN CAMERĂ DUBLĂ)  

     MĂRIME GRUP [1 - 19 PERSOANE] 

     MĂRIME GRUP [20 - 29 PERSOANE]     

     MĂRIME GRUP [30 - 39 PERSOANE]     

     MĂRIME GRUP [40 - 49 PERSOANE] 

     MĂRIME GRUP [50 PERSOANE] 

     de la 1.390,00 Euro 

     de la 1.250,00 Euro 

     de la 1.150,00 Euro 

     de la 1.100,00 Euro 

     de la 850,00 Euro 

*** SUPPLIMENT CAMERĂ SINGLE (SGL):                                    + 240,00 Euro; 

*** REDUCERE LA COPII PÂNĂ LA 12 ANI:                                   - 20 % DIN PACHET (EXCEPȚIE BILETUL DE AVION). 

*** BILETUL DE AVION NU ESTE INCLUS IN TABELUL DE PREȚURI 

CONDIȚII DE REZERVARE: 

• Avans: 300 € pe persoană la înscriere;   

• Rest de plată, cu 30 de zile înainte de plecare. 
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RENUNȚĂRI,  PENALIZĂRI,  DESPĂGUBIRI

 

În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, datorează 

agenţiei penalizări după cum urmează: 

• a) 40 % din preţul pachetului de servicii confirmate, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice 
înainte de data plecării; 

• b) 50 % din preţul pachetului de servicii confirmate, dacă renunţarea se face în intervalul 22-30 de zile calendaristice 

înainte de data plecării; 

• c) 70 % din preţul pachetului de servicii confirmate, dacă renunţarea se face   intervalul 15-21 de zile calendaristice 

înainte de data plecării; 

• d) 100 % dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare sau pentru neprezentare. 
 

 

 

1. pășești pe urmele Mântuitorului; 

2. citești Sfânta Scriptură cu alți ochi; 
3. îți îmbogățești cultura biblică; 

4. înțelegi istoria; 

5. ești martorul binecuvântărilor promise; 

6. vizualizezi evenimentele biblice în timpul lecturării 

Scripturii; 
7. îți îndeplinești un vis; 

8. profiți de libertatea vizitării Israelului; 

9. cunoști oameni noi cu aceleași pasiuni. 

 

ATENTIE **** ATENTIE  
**** 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 

 

Vă mulțumim că ați ales să călătoriți în Israel cu Oxentia Tourism! 
 

”PELERIN LA IERUSALIM” 

SERVICII   •  ÎNCLUSE IN PACHET: NU SUNT  •  ÎNCLUSE IN PACHET: 

• Cazare 7 nopți la hotel de 3 și 4 stele; 

• Micul dejun și cina sunt incluse (buffet suedez); 

• Transfer în Israel: Aeroport – Hotel – Aeroport; 

• Transportul cu autocar modern, aer condiționat și WiFi free; 

• Ghid israelian cu licență, vorbitor de limba română; 

• Însoțitor din partea Oxentia Tourism; 

• Tips la ghid și șofer [bacșișul]; 

• Toate obiectivele incluse în program; 

• Căști-sistem audio, fiecare va primi un set de căști. 

*** BONUS ! O călătorie de neuitat cu barca pe Marea Galilee; 

• ❌ Biletul de avion: București - Tel Aviv - 

București. Cost aproximativ - 150,00 Euro/pers, cu 

WizzAir  

• ❌ Bagajul de cală: Cost aproximativ 30,00 - 50,00 

Euro /pentru un drum doar; 

• ❌ Prânzul – un prânz costă aproximativ 10,00 - 

20,00 Euro /persoană; 

Beneficiile pelerinajului în Țara lui Israel: 
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