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ȚARA SFÂNTĂ
preț/persoană

485 €

 
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

Întâlnire la aeroportul Otopeni, la ora 04.00. 
decolare ora 6:20 din București, cu sosire în 
aeroportul Tel Aviv la ora 9:05. Vom vizita 
biserica ortodoxă Sf. Mihail si Gavriil din Jaffa 
și apoi ne îndreptăm spre biserica Grădina 
Ghetzimani unde ne vom închina la mormântul 
Maicii Domnului . Plecare spre Așezământul 
Românesc din Ierusalim - hramul Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe. Cină/cazare Betlehem.

Mic dejun. Azi facem vizita în orașul Betlehem, 
BISERICA NAȘTERII DOMNULUI și SF. ECATERI-
NA . De aici vom merge la biserica Câmpul 
Păstorilor . Tot azi vedem în DEȘERTUL IUDEEI 
Mănăstirea SF. SAVA CEL SFINȚIT și Mănă-
stirea SF. TEODOSIE. Vizită apoi pe Muntele 
Sion unde se va opri la Biserca Adormirii 
Maicii Domnului, Cina cea de Taină, Zidul 
Plângerii. Cina și cazare - Betlehem.

Mic dejun. Vom vizita mănăstirea Hozeva 
unde se află moaștele Sf. Ioan Iacob 
Hozevitul. Plecare spre Ierihon , cel mai vechi 
oraș din lume! (10000 ani). Aici se vizitează 
Așezământul Românesc - unde părintele va 
face o rugăciune, Dudul lui Zaheu, Muntele 
Ispitirii “Karantania”. Oprire pentru Botez 
simbolic în Râul Iordan . Oprire la Marea 
Moartă. Oprire la Mănăstirea Sfântului 
Gherasim. Cină/cazare Betlehem.

ZIUA 2. 

ZIUA 3. 

Mic dejun. Azi vizităm Muntele Măslinilor cu 
Biserica Pater Noster, Biserica Dominus Flevit, 
Mănăstirea Eleon , Biserica Națiunilor Unite. 
Intrăm apoi în Jerusalem și parcurgem Drumul 
Crucii cu cele 14 opriri. Ajungând în Cetatea 
Sfântă , se vizitează Biserica Sfintei Învieri cu 
Golgota , Piatra Ungerii , Sfantul Mormânt, 
locul unde s-a aflat Sfânta Cruce. Timp la 
dispoziție pentru rugăciune și pentru eventuale 
cumpărături. Cină/cazare Bethlehem.

Mic dejun. Nordul Țării Sfinte (Haifa, Nazaret, 
Cana Galileii, Capernaum, M.Tabor). Cazare 
și cină Betlehem.

Mic dejun. De aici ne oprim la Ein KAREM să 
vizităm Biserica Nașterii Sf. Ioan Botezătorul și 
locul întâlnirii Sf. Fecioare Maria cu vara sa 
Elisabeta. Ne îndreptăm apoi spre Biserica Sf. 
M. Mc. Gheorghe din orașul Lida. Tel-Aviv unde 
vom face o plimbare pe jos la malul Mării 
Mediterane. Plecare spre aeroportul din 
Tel-Aviv. Decolare la ora 22:30. Sosire în 
București – Otopeni la ora 01:20 (+1).

ZIUA 4. 

● asigurarea medicală (obliga-
torie)
● băuturile alcoolice la mese. 
● cheltuieli personale/tot ce nu 
apare la serv. incluse (TAXE -25 
Euro/pers.- obligatorii în Israel se 
plătesc însoțitorului, la sosire în 
aeroport)

Opțonal:  Sf. Liturghie la Sf. 
Mormânt -15 euro/pers.

Notă:
Excursia se realizează 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/ persoană; 
în cazul în care grupul este mai 
mic de 35 de persoane, prețul se 
recalculează.  Retarifarea se va 
achita doar în caz de nevoie, în 
ultimele 10 zile înainte de 
plecare, chiar dacă înscrierea 
s-a făcut la tarif promoțional.
Documente necesare călătoriei: 
PAȘAPORT ELECTRONIC VALABIL  
CEL PUȚIN 6 LUNI DE LA DATA 
ÎNTOARCERII.
Persoanele care se înscriu singure 
și pentru care  NU  se găsește 
partaj în camera dublă sau triplă, 
VOR plăti diferența de single
In cazul refuzului autorităților de 
la punctele de frontieră de a 
primii turistul pe teritoriul statului 
respectiv, sau de a-i permite să 
părăsească teritoriul propriu, 
agenția de turism nu își asumă  
responsabilitatea.
Compania aeriană, poate 
modifica orarul de zbor și taxa de 
aeroport, caz în care v  eți fi 
anuntați.
Deteriorarea sau pierderea 
bagajului e imputabilă companiei 
aeriene.
Categoria hotelurilor și a 
mijloacelor de transport este în 
conformitate cu normele locale.
Programul pe zile și ordinea 
vizitelor se pot modifica, 
respectând în totalitate vizitele 

●bilet de avion Bucuresti – Tel 
Aviv – Bucuresti cu compania 
aeriană Wizz Air. Bagaj mic de 
mână (40x30x20cm). NU troller!                                       
●5 nopți cazare cu demipensiu-
ne în hotel 3*   (mic dejun și cină 
stil bufet suedez)                              
●transfer aeroport-hotel-aero-
port
●transport local la obiectivele 
din program
●intrările la obiectivele turistice 
din program
● ghid local
● preot însoțitor și însoțitor de 
grup român

13/03, 19/05, 26/05, 10/09

ZIUA 5. 

ZIUA 6. 


