
 

ISRAEL 5 zile Avion 
PRET de la 435 Euro** (4 cine incluse) 

 

Haifa -Cana Galileii -Nazareth -Capenaum -Tabgha -Muntele Fericirilor -Iordan -Hozeva -Ierihon -Madaba -Marea 

Moarta -Qumran -Ierusalim –Muntele Sion -Bethleem 
 

Ziua 1. BUCURESTI -TEL AVIV -HAIFA -CANA GALILEII -NAZARETH (cca. 145 km)  
Prezentare la Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti la ora 5.00, pt. imbarcare la zborul spre Tel Aviv. Dupa aterizarea pe aeroportul Ben 
Gurion pornim spre Haifa al 3-lea mare oras din Israel, pentru a admira gradinile Bahai (Patrimoniu UNESCO), superb terasate pe Muntele 
Carmel, care adapostesc Templul acestui cult si care ofera o frumoasa priveliste asupra Marii Mediterane si a portului. Urmeaza Bis. Stella 
Maris (sec. XIX), construita de ordinul carmelit. Admiram in interior picturi care il reprezinta pe Sf. Ilie in carul de foc in care s-a inaltat la 
cer, regele David cu harpa, Sfanta Familie cu cei patru Evanghelisti si altarul de deasupra Grotei Sf. Ilie (unde a meditat profetul inainte de 
intalnirea cu preotii lui Baal). Continuam spre Cana Galieleii unde vizitam Biserica Minunii si Casa Nuntii (unde Iisus a savarsait prima 
minune, transformand apa in vin) si incheiem ziua in Nazareth , locul copilariei Mantuitorului, cu Bis. Buna Vestire ce adaposteste in subsol 
o parte a casei lui Iosif (Pestera Familiei Sfinte) si Biserica Ortodoxa a Sf. Arhanghel Gavril (construite pe locul unde Fecioara Maria a fost 
instiintata de Arhanghelul Gavril ca va naste pe Iisus), pictata de fratii Morosanu in anul 1977. Seara cazare si cina la Nazareth/ Tiberias.  
 

Ziua 2. CAPERNAUM -TABGHA -MUNTELE FERICIRII -IORDAN -BETHLEEM (cca. 290 km) 
Mic dejun. Deplasare spre Capernaum (orasul in care locuit Iisus dupa plecara din Nazareth) supranumit “Orasul Domnului”, locul unde 
Mantuitorul a vindecat-o pe soacra lui Simon Petru si vizitam ruinele sinagogii din calcar alb (unde Iisus a predicat), ruinele casei soacrei Sf. 
Petru şi Biserica Ortodoxa „Sfantul Gheorghe”. Continuam cu Tabgha (locul unde Iisus a savarsit minunea inmultirii painilor si pestilor) si 
Muntele Fecirilor, unde vom vizita capela de forma octogonala ce a  fost construita pe locul unde Mantuitorul Iisus Hristos a ținut predica 
despre fericiri. Din Tiberias, optional, daca timpul permite, (pret informativ 10 €/ pers) croaziera pe Marea Galileii cu o copie a “barcii lui 
Iisus”. Ne indreptam apoi spre Yardenit, locul unde Iordanul paraseste Marea Galileii si este amenajat pentru a da posibilitatea pelerinilor sa 
intre în apele sfinte. Apoi vizitam Manastirea Sf. Gherasim (prima manastire intemeiata in Valea Iordanului) din apropierea Ierihonului, 
construita la polale muntilor din Desertul Iudeii. Deplasare spre Betheleem pentru cazare si cina la hotel 4* (standard locale). 
 

Ziua 3. HOZEVA -IERIHON -MASADA -QUMRAN -MAREA MOARTA -BETHLEEM  
Mic dejun. Optional deplasare spre Hozeva, unde vizitam Manastirea Sf. Gheorghe Hozevitul (care pastreaza moastele Sf. Ioan Iacob 
Romanul) si Pestera Sf. Ilie Tesviteanul, locul unde proorocul Ilie a fost hranit de corbi vreme de 3 ani si 6 luni. Plecam spre Ierihon, cel 
mai vechi oras din lume, unde admiram privelistea asupra Man. Carantania de pe Muntele Ispitirii (locul unde Iisus a fost ispitit de 3 ori de 
diavol, dupa 40 de zile de post), Biserica unde se afla Dudul lui Zacheu Vamesul si Asezamantul romanesc. Urmeaza Masada, unde 
optional- pretul poate oscila in functie de cursul valutar (cca 20 €/ pers: telecabina + bilet de intrare) vizitam ruinele cetatii unde a avut loc 
cea mai eroica rezistenta a iudeilor in razboiul impotriva romanilor. Ne deplasam la Marea Moarta, situata la cca. 400 m sub nivelul 
Oceanului Planetar (fiind cunoscuta drept cea mai joasa mare de pe glob), cu un popas la Qumran (vechiul centru al Esenienilor, locul unde 
au fost gasite manuscrisele de la M. Moarta) pentru cei interesati de produsele cosmetice pe baza de minerale din M. Moarta. Intoarcere in 
Bethleem unde vom vizita Biserica Nativitatii, locul nasterii lui Iisus şi  Icoana Facatoare de minuni a Maicii Domnului numită “Betleemita” 
sau “Aparatoarea Bethleemului” si vom face popas in Piata Ieslei, situata in partea veche a orasului. Cazare si cina la hotel 4* in Bethleem. 
 

Ziua 4. IERUSALIM: MUNTELE MASLINILOR -VIA DOLOROSA -MUNTELE SION 
Mic dejun. Dedicam ziua Ierusalimului, “Orasul Pacii” si incepem de la Muntele Maslinilor, urcand pana la Manastirea Ortodoxa Inaltarea 
Domnlui –Eleon. Continuam cu Biserica Pater Noster-“Tatal Nostru” (unde Iisus i-a invatat pe ucenicii sai cum sa rosteasca rugaciunea 
Tatal Nostru). Urmeaza Biserica Dominus Flevit-“Domnul a plans” (construita in forma de lacrima), Gradina Ghetsimani (locul de 
rugaciune si de liniste cel mai indragit de Iisus), Biserica Tuturor Natiunilor (construita prin contributia mai multor state), cunoscuta si sub 
denumirea de Biserica Agoniei, amintind de faptul ca a fost construita pe locul unde Iisus s-a rugat in noaptea arestarii sale de catre soldatii 
romani, Biserica Mormantului Maicii Domnului, Grota Tradarii (unde a fost inchis Iisus inainte de judecata). Intram apoi in Cetatea Sfanta 
prin Poarta Sf. Stefan si parcurgem pe jos Via Dolorosa- “Calea Crucii, cu cele 14 opriri ale lui Iisus catre Biserica Sfantului Mormant 
pentru a ne inchina la: Golgota, Piatra Ungerii si Sfantul Mormant. Urmeaza Zidul Plangerii (cel mai venerat loc sfant de catre evreii din 
intreaga lume) singurul ramas din Templul distrus de romani in anul 70 d.Hr., apoi urcam pe Muntele Sion pentru a vizita Biserica 
Adormirii Maicii Domnului (una dintre cele mai mari biserici din Ierusalim), Foisorul unde a avut loc “Cina cea de Taina” si Mormantul 
Regelui David. Seara cazare si cina la acelasi hotel din Betheleem. 
 

Ziua 5. EIN KARREM -TEL AVIV -JAFFA 
Mic dejun. Deplasare la Ein Karen, locul natal al Sf. Ioan Botezatorul, unde vizitam: Biserica ridicata pe locul naşterii "celui mai mare om 
nascut din femeie”,  si admiram Fantana Fecioarei (construita pe locul casei unde Fecioara Maria a fost intampinata de Elizabeta). Optional 
(10 € / pers., se achita la agentie) transfer cu microbus in Desertul Iuderii pentru a vizita Manastirea Sf. Teodosie (unde se afla pestera celor 
3 Magi de la Rasarit) si Manastirea Sf. Sava (unde doar barbatii au acces). Tur de oras cu autocarul în Tel Aviv şi vizita în oraşul vechi 
Jaffa, unde admiram biserica ce adaposteste moastele Sf. Gheorghe din Lod. Transfer la aeroport pentru zborul spre ţara. 
 

Acest program a fost efectuat de 14 ori in anii precedenti. Hoteluri utilizate in 2018: 

Nazareth – H. Rimonim 3*, Bethlehem – H. Saint Michael 3*. 

DATE de PLECARE 

2019 

LOC in CAM. 

DBL 

SUPLIM. 

SGL 

COPIL  

6 - 12 ANI 

07.04, 05.05, 19.05, 22.09, 06.10, 20.10 435 € 119 € 415 € 
 

 



 

 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa 

completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
 

Grup minim 35 pers. 
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 15 euro/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 

Excursiile optionale se organizeaza cu un grup minim de 25 pers. 
 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans minim de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor 

- diferenţa de 50 %, se achita cu minim 30 de zile înainte de data plecării 

- turistul va  încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte integranta 
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
Orasul Locul de intalnire Ora Tarif/pers. 

€/sens 

 Orasul Locul de intalnire Ora Tarif/pers. 

€/sens 
PLOIESTI Petrom - Metro  6 € /sens  BUZAU McDonald’s Unirea  10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92  9 €/sens  BRAILA Parcare - Hotel TRAIAN  10 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti  12 €/sens  GALATI McDonald’s  10 €/sens 

CONSTANTA KAUFLAND - Bd I.C.Bratianu  12 €/sens  FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru  12 €/sens 

CRAIOVA Autogara Nord  12 €/sens      
 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie. 
Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de 
imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Daca turistii solicita imbarcare dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa 
informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in 
functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.  
- In unele orase, autoritatile locale solicita o taxa de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita cash de catre turisti la receptia hotelurilor. 
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold-Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca turul 
de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  
- Copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in dreptul 
denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 
- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta credibilitate. 
Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 
- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele din 
Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de 
amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif/ AC etc.). In momentul sosirii la 
hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 
- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea acceptul pentru achitarea  diferentei 
de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic. 
- Pentru călătorie este necesar paşaportul valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.    

ATENŢIE!!! 

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAŢI BILETUL DE AVION DEOARECE VA FI NEVOIE SĂ-L ARĂTAŢI LA INTRAREA ÎN AEROPORTUL 

DIN TEL AVIV (chiar dacă este electronic) 
 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte 

de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute! 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Bucuresti- Tel Aviv- Bucuresti, bagaj de cala inclus 

- transport pe durata circuitului cu autocar cu aer conditionat 

si Preot insotitor. 

- 4 cazari cu Mic dejun + cina in hoteluri de 3*(standarde 

locale), din care 3 cazari la Betleem și o cazare în  Galileea.  

- taxe de intrare la obiectivele menţionate în program 

- Vizite la: Haifa, Cana Galileii, Nazareth, Capernaum, 

Tabgha, Muntele Fericirilor, Iordan, Hozeva, Ierihon, Marea 

Moarta, Qumran, Ierusalim, Muntele Sion, Bethleem, Ein 

Karrem, Jaffa, Tel Aviv 

- **Taxe de aeroport pentru zborul Bucureşti -Tel Aviv -

Bucureşti 99 € / pers. 

- Tips & porter: 3 euro / zi / pers. (se vor achita 

conducatorului de grup la sosirea in Israel)  

- deplasare cu microbuze in Pustiul Iudeii (Man. Sf. Sava şi 

Man.Sf. Teodosie) 10  € / pers., si plimbare cu barca pe M. 

Galileei 10  € / pers., ambele optionale se achită la agentie 

- alte servicii suplimententare decat cele mentionate, 

bauturi, etc. 

1. REDUCERI DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 


