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O călătorie de neuitat de 4 zile în Israel
ITINERARIU
[ZIUA 1] BUCUREȘTI - TEL AVIV – JAFFA - CAESAREA - NAZARET
• Întâlnirea cu însoțitorul de grup de la OXENTIA TOURISM va fi în aeroportul din București, cu trei ore înainte de zbor;
• 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];
• Caesarea - vizităm apeductul din vremea lui Irod cel Mare. [Fapt. 10:12];
• Nazareth – avenit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci; vizităm
Biserica Bunei Vestiri. [Mat.2:23];
• Sprânceana Muntelui - locul de unde evreii au vrut să-L arunce pe Domnul Isus în prăpastie. [Luca 4:29].
*** Cazarea și cina la un hotel de 3 stele, în Tiberias – între 18.oo-19.oo.
[ZIUA a 2-a] MUNTELE TABOR – 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 Tabor - locul unde a avut loc miracolul schimbării la față. [Marcu 9:2-7];
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];
 Râul Iordan - locul de botez Yardenit [www.yardenit.com];
 Tiberiada - călătorie cu barca pe Marea Galilee [Marcu 1.16-18];
*** Cazarea și cina la un hotel de 3 stele, în Tiberias – între 18.oo-19.oo.
[ZIUA a 3-a] MUNTELE CARMEL - MUNTELE MĂSLINILOR – GHETSIMANI - BETLEEM




Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Muntele Carmel - locul unde Ilie s-a confruntat cu proorocii lui Baal [1Regi 18:18-42];
Muntele Măslinilor - panorama orașului vechi și coborârea spre grădina Ghetsimani; 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];
*** Cazarea și cina la un hotel de 3 stele, în Betleem – între 18.oo-19.oo.
[ZIUA a 4-a] CÂMPUL PĂSTORILOR – BETHESDA – ZIDUL PLANGERII – MUNTELE SION - BUCUREȘTI







Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului);
Câmpul Păstorilor: „Astăzi în cetatea lui David vi S-a născut un Mântuitor, care este Cristos Domnul”. [Luca 2.8-12];
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];
Zidul Plângerii – Sinagoga cu program non stop, cel mai apropiat loc de fostul Templu al II-lea, lângă moscheea
musulmană de pe „Muntele Moria”. [Fac. 22:2]; [2 Cron. 3:1];
Muntele Sion - vizităm mormântul regelui David și camera Cinei celei de Taină și întâlnirii ucenicilor de la Rusalii
(pogorârea Duhului Sfânt); [Fapt. 2:4]; [Psalmul 20:2];
Transfer la aeroportul internațional „Ben Gurion” pentru zborul spre casă/ București.

NOTĂ !


Încheierea pelerinajului se face la București!

Vă mulțumim că ne-ați ales să vă însoțim în acest pelerinaj memorabil!
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DATE DESPRE CAZARE:



2 nopți de cazare în Nazaret, la un hotel de 3 stele;
1 noapte de cazare în Betleem, la un hotel de 3 stele.

**** 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.

SERVICII • ÎNCLUSE IN PACHET:









NU SUNT • ÎNCLUSE IN PACHET:


Cazare 3 nopți la hotel de 3 stele;
Micul dejun și cina sunt incluse (bufet suedez);
Transfer în Israel: Aeroport – Hotel – Aeroport;
Transportul cu autocar modern – WiFi free;
Ghid israelian cu licență în limba română;
Însoțitor din partea OXENTIA TOURISM;
Tips la ghid și șofer (bacșișul);
Căști-sistem audio, fiecare va primi un set de căști.

BONUS !





Prânzul – un prânz costă aproximativ 10 - 20 Euro
/persoană;
Asigurare medicală/călătorie: 8 Euro /persoană,
se va înmâna la aeroportul din București;
Biletul de avion: București - Tel Aviv - București;
Bagajul de cală.

O călătorie de neuitat cu barca pe Marea Galilee

Tabelul cu prețurile STANDARD/persoană în camera dublă:
MARIMEA GRUPULUI
 1 - 20 persoane
 21 - 30 persoane
 31 - 40 persoane
 41 - 50 persoane
 51 - 59 persoane
*** Supliment camera SINGLA
*** Biletul de avion NU este inclus in preț

PRET






PERSOANA IN CAMERA DUBLA
630,00 Euro
525,00 Euro
490,00 Euro
463,00 Euro
442,00 Euro
*** 130,00 Euro
*** Reducere la copii până în 12 ani, 30% din
pachet (excepție bilet de avion), în cameră cu
părinții.

RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI
În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, datorează
agenției penalizări după cum urmează:
a) 40 % din prețul pachetului de servicii confirmate, dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice
înainte de data plecării;
b) 50 % din prețul pachetului de servicii confirmate, dacă renunțarea se face în intervalul 22-30 de zile calendaristice
înainte de data plecării;
c) 70 % din prețul pachetului de servicii confirmate, dacă renunțarea se face în intervalul 15-21 de zile calendaristice
înainte de data plecării;
d) 100 % dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare sau pentru neprezentare.
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