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ȚARA SFÂNTĂ
preț/persoană

475 €

 
Tip circuit:PELERINAJ

PREȚUL INCLUDE

NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

DATE DE PLECARE

ZIUA 1. 

PELERINAJ IN TARA SFANTA (6 ZILE)PROGRAM

06 ZILE 

5

cazări

10
mese avion inclustari vizitate

2

Intalnire la aeroportul Otopeni ,la ora 04.00. 
decolare ora 06:15 din Bucuresti, cu sosire in 
aeroportul Tel Aviv la ora 09:00 Transfer 
IERUSALIM , ne oprim la Ein KAREM sa vizitam 
Biserica Nasterii Sf. Ioan Botezatorul si locul 
intalnirii Sf. Fecioare Maria cu vara sa 
Elisabeta.  Apoi ajungem la MUNTELE 
MASLINILOR vizita Biserica MORMANTUL 
MAICII DOMNULUI Cina si cazare in Betlehem 
sau in  imprejurimi.

Mic dejun. Plecare spre Ierihon, cel mai vechi 
oras din lume!(10000 ani). Aici se viziteaza 
Asezamantul Romanesc - unde parintele  va 
face o rugaciune;, Dudul lui Zaheu, Muntele 
Ispitirii “Karantania”. Oprire pentru Botez 
simbolic in Raul Iordan  Oprire la Marea 
Moarta .Oprire la Manastirea Sfantului 
Gherasim . Cina si cazare in Betlehem sau in 
imprejurimi.

Mic dejun. In Jerusalem  se va parcurge Drumul 
Crucii cu cele 14 opriri. Ajungand in Cetatea 
Sfanta, se viziteaza Biserica Sfintei Invieri cu 
Golgota, Piatra Ungerii, Sfantul Mormant, 
locul unde s-a aflat Sfanta Cruce. Timp la 
dispozitie pentru rugaciune si pentru 
eventuale cumparaturi  Vizita pe Muntele Sion 
unde se va opri la Adormirea Maicii Domnului, 
Cina cea de Taina, Zidul Plangerii. Muntele 

ZIUA 2. 

ZIUA 3. 

Maslinilior cu Gradina Ghetzimani , Biserica 
Natiunilor Unite Plecare spre Asezamantul 
Romanesc din Ierusalim - hramul Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe. Cina si cazare in Bethle-
hem sau in imprejurimi.

Mic dejun. Azi facem vizita in orasul Betlehem 
la BISERICA NASTERII DOMNULUI si  SF. 
ECATERINA.Tot azi vedem in DESERTUL IUDEEI 
Manastirea SF. SAVA CEL SFINTIT si  
Manastirea SF. TEODOSIE. De aici mergem 
inspre Ierusalim si vizitam  Muntele Maslinilor cu 
Biserica Pater  Noster, Biserica Dominus Flevit, 
Manastirea Inaltarii Domnului. Cina si cazare in 
Betlehem sau in imprejurimi.

Mic dejun. Plecam spre nordul Tarii Sfinte si 
vom vizita orasul Haifa unde se afla biserica 
Stela Maris si apoi vom merge la gradinile 
Bahai. De aici ne indreptam spre Nazaret locul 
unde Fecioara Maria a primit buna vestire, 
apoi vom ajunge la Cana Galileii, locul unde 
Mantuitorul Iisus Hristos a savarsit prima minune. 
De aici vom pleca spre Muntele Tabor locul 
unde Mantuitorul S-a schimbat la Fata. Pe urma 
ne indreptam spre Tabgha locul unde 
Mantuitorul a inmultit pestele si painea si pe 
urma vom ajunge la Capernaum. Cazare si 
cina in Betlehem sau in imprejurimi.

Mic dejun. Plecare spre aeroportul din 
Tel-Aviv. Decolare ora 09:15 sosire in 
Bucuresti – Otopeni la ora 12:45

ZIUA 4. 

● asigurarea medicala (obliga-
torie)
● bauturile la mese. 
● cheltuieli personale/tot ce nu 
apare la serv incluse (TAXE -25 
Euro/pers.- obligatorii in Israel se 
platesc la sosire  in aeroport 
insotitorului)
Optional:  Sf.Liturghie la Sf. 
Mormant -15 euro/pers.
Nota: 
Excursia se realizeaza cu un grup 
minim de 45 de persoane. Pentru 
un grup mai mic de 45 de 
persoane se va percepe un 
supliment de 35 euro/ persoana; 
in cazul in care grupul este mai 
mic de 35 de persoane pretul se 
recalculeaza.  Retarifarea se va 
achita doar in caz de nevoie, in 
ultimele 10 zile inainte de 
plecare, chiar daca inscrierea 
s-a facut la tarif promotional
Documente necesare calatoriei: 
PAȘAPORT ELECTRONIC VALABIL  
CEL PUȚIN 6 LUNI DE LA DATA 
INTOARCERII.
Persoanele care se inscriu singure 
si pentru care  NU  se gaseste 
partaj in camera dubla sau tripla, 
VOR plati diferenta de single
In cazul refuzului autoritatilor de 
la punctele de frontiera de a 
primii turistul pe teritoriul statului 
respectiv, sau de a-i permite sa 
paraseasca teritoriul propriu, 
agentia de turism nu isi asuma  
responsabilitatea.
Compania aeriana, poate 
modifica orarul de zbor si taxa 
de aeroport, caz în care veti fi 
anuntati.
Deteriorarea sau pierderea 
bagajului    e imputabila 
companiei aeriene.
Categoria hotelurilor si a 
mijloacelor de transport este in 
conformitate cu normele locale.
Programul pe zile si ordinea 
vizitelor se pot modifica,respec-
tand in totalitate vizitele 
mentionate.

●bilet de avion Bucuresti – Tel 
Aviv – Bucuresti cu compania 
aeriana Wizz Air. Bagaj mic de 
mana (40x30x20cm).  NU troller!                                       
●5 nopti cazare cu demipensiu-
ne in hotel 3*   (mic dejun si cina 
stil bufet suedez)                              
●transfer aeroport-hotel-aero-
port
●transport local la obiectivele 
din program
●intrarile la obiectivele turistice 
din program
● ghid local
● preot insotitor si insotitor de 
grup roman

01/02, 13/05, 01/06, 15/10

ZIUA 5. 

ZIUA 6. 


