
 

 

PELERINAJ    ISRAEL   Grupuri de Neoprotestanţi 

7 nopţi / 8 zile  –  2010 
 

Preţ servicii la sol şi AVION      600 € - pt.grup de 45 de persoane  

În cazul scumpiri biletelor de avion sau al taxelor, preţul se va reaşeza. 
 

Pachetul NU cuprinde: Pachetul cuprinde: 
- programe opţionale şi tot ce nu 
este cuprins mai sus. 
- TIPS 30 EU/PERS. Se achita 
conducatorului de grup la sosirea 
in Israel 
- asigurari de orice tip 
- tot ce nu este cuprins mai sus 

 

 Bilet de avion EL-AL, cu taxele incluse 
 Asistenta in aeroport la sosire si plecare. 

 7 nopti servicii de hotel 3*: 3 nopti Galilea, Hotel Eden, Asrbel, 
Ariston sau similar, 4 nopti Bethlehem , hotel Paradise, Nativity, 
Shepherds sau similar. 

 2 mese pe zi, conform programului. 
 intrare libera la obiectivele din program . 
 autocar modern cu aer conditionat,conform programului. 
 ghid de limba romana specializat in actiuni turistice si pelerinaje. 

 
Persoana de contact din Romania:  Gigi FILIP  tel.:  0726 366 089;        mail: filip_boss65@yahoo.com                                                      

 
 

NTĂ ARA SFÎN ŢÎPROGRAM PELERINAJ,  
 

Ziua 1.  Sosire pe Aeroportul International Ben Gurion, asistenta la primire, Tur panoramic al 
orasului Tel Aviv si Jaffa-vechi port, acum faimos cartier al artistilor. Cazare si cina la hotel in 
Tiberias. 

 
Ziua 2.  Dimineata  pe malul Marii Galileii. Turul incepe la Capernaum, vizitand ruinele vechii Sinagogi unde 
Isus a predicat si a dat invatatura. Pe Muntele Fericirilor, unde a avut loc Predica de pe munte. Se 
merge la Tabgha, unde a avut loc miracolul inmultirii painii si pestilor, apoi la Biserica lui Petru si la locul 
pescuirii miraculoase. Calatorie cu barca pe Marea Galilei asa cum era pe vremea lui Isus. Dupa pranz 
vizita la Raul Iordan si la locul de botez. Intoarcere la hotel in Tiberias. 

Ziua 3. Dupa micul dejun se merge pe muntii Galileii spre Cana din Galilea, locul unde a avut loc prima minune 
a lui Isus. Nazareth, unde Isus a petrecut copilaria si adolescenta.  Vizita la biserica Buna Vestire si la 
atelierul de tamplarie al Sfantului Joseph. 
Vizita la Satul Nazareth - Pe urmele lui Isus la propriu! o ferma autentica cu oameni si case ca in primul 
secol care te introduc in atmosfera de atunci, un loc reprezentativ asemenea perioadei copilariei lui Isus.  

  Vizita la Muntele Tabor, locul unde a avut loc Schimbarea la fata. Intoarcere la hotel in Tiberias. 
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Ziua 4. Plecarea din Tiberias. Prin Valea Iordanului la Ierihon cel mai vechi oras din lume, si Qumran. Vizita la 
Marea Moarta, cu posibila baie in apa sarata. Se urca spre Jerusalem prin desertul Iudeii, pe la hanul 
Bunului Samaritean. Intrarea triumfala in Jerusalem prin portile vechi ale Vechii Cetati. Cazare la 
Jerusalem 

 
 
 
 
 

Ziua 5. Pelerinajul la Ierusalim incepe urcand pe Muntele Scopus spre Muntele Maslinilor pana la locul Inaltarii. 
Grota Pater Noster (Tatal Nostru) si cea mai frumoasa vedere panoramica a orasului Ierusalim. Coboram pana 
la Gradina Ghetimani, Biserica Agoniei, Grota Tradarii si mormantul Mariei. Placare la Bethlehem, locul de 
nastere al lui Isus. Vizita la Biserica cu pestera locului de origine, grota Sfantul Jerome si capela Sfanta 
Ecaterina. 

 
 
 
 
 
 

 
Ziua 6. Dimineata vizitarea Muntelei Sion. Foisorul unde a avut loc “Cina cea de taina”, mormantul regelui 
David si manastirea Dormition, continuam cu Zidul Plangerii si urcam muntele Templului la 
West,vizitarea noului oras. Vizita la Muzeul Holocaustului si Parlamentul Israelian(Knesset) pentru a 
vizita Menorah. Kibut mesianic Yad Hashmmona si Parcul Biblic. Intoarcere la hotel. 

 
 
 
 
 
 

Ziua 7. Dimineata turul Ierusalimului se incheie cu vizita la scaldatoarea Bathesda, intrand prin Poarta Oilor, 
biserica Sfanta Ana, Capela biciuirii si parcurgerea pe jos a Viei Dolorosa cu cele 14 Staţii în care s-a 
oprit Isus pe Drumul Crucii, pînă la Golgota si Biserica Sfantului Mormant. Dupa-amiaza liber. Intoarcere 
la hotel. 

 
 
 
 
 
 

Ziua 8. Plecare la Aeroportul International Ben Gurion. Asistenta personala la 
formalitatile de imbarcare. Incheierea servicilor. Despartire Shalom si pe 
curand. 

 
NOTĂ: 

- În toate hotelurile de  3*  camerele sunt dotate cu aer condiţionat, baie, telefon, TV pe cablu. (categoria 
hotelurilor este cea oficială pentru Israel) 
- În funcţie de programul festivităţilor şi a posibilităţilor de participare din motive de securitate, se poate 
schimba ordinea vizitării obiectivelor sau înlocui, vizitarea unor obiective, prevăzute în program. 
- Programul şi vizitele opţionale se vor efectua în funcţie de timpul material necesar şi nu este inclus în preţ. 
- Ghid cu prezentare în limba romana, specializat în circuite religioase. 
- Toate camere sunt duble. In cazul in care o persoana doreste sa stea singur in camera, va trebui sa achite un 
supliment de 190 euro.   


