ИЗРАЕЛ – СВЕТИТЕ ЗЕМИ
4 дни / 3 нощувки / 3 закуски / 3 вечери
МАРШРУТ: София – Тел Авив – Яфо – Витлеем – Йерусалим – Йерихон – Каср Ал Яхуд – Мъртво Море –
Кумран – Назарет – Тиберия – Хайфа – Кесария – София
Акценти на програмата:
 Тел Авив и Яфо (древност и съвремие в едно)
 Йерусалим (Божи гроб, Сион, Гетсимания, Стената на плача)
 Витлеем (църквата Рождество Христово)
 Йерихон (най-древният град в света)
 Каср ал Яхуд (място на Кръщението Христово)
 Мъртво море (време за плаж и релакс)
 Назарет (място на Благовещението)
 Тиберия (перлата на Галилейското езеро)
 Кана Галилейска (първото чудо на Христос)
Лод (църквата св. Георги с гроба на светеца)

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА
1 ден – Летище Бен Гурион – Витлеем
Сборен час на летище София, Терминал 2 в 07:50 часа (задължително 3 часа преди полета), полет за Тел Авив
в 10:55 часа. Пристигане на летище „Бен Гурион“ в 13:30 ч. Посрещане в залата за пристигащи от
представител на местния туроператор. Отпътуване за Витлеем. Посещение на рожденото място на Господ
Иисус Христос във Витлеем, и построената в чест на това събитие базилика „Рождество Христово“ – найголямата забележителност на града. Във Витлеем е роден Давид – Вторият цар на Израел, поради което в
Библията градът е наричан често „градът на Давид“. Според библейско пророчество Месията е трябвало да
бъде потомък на Давид и да се роди в неговия град. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.
2 ден – Витлеем – Йерусалим
Закуска. Литургия в храма на Рождество Христово (VІ в.) в криптата на Витлеемската пещера (по желание).
Заминаване за Йерусалим: Посещение на Гетсимания (мястото на Христовата молитва и предателството на
Юда), гроба на св. Богородица (с чудотворната икона на св. Богородица Йерусалимска), Елеонския хълм
(мястото на Христовото Възнесение), м-р “Св. Мария Магдалина” (мощите на св. мчца Елисавета Фьодоровна
и нейната съкилийница св. Варвара), Къпалнята Витезда – символичния Кръстен Път (Via Dolorosa) – това e
улицата, по която в древен Йерусалим е минал с кръста Иисус Христос към мястото на разпятието – Голгота,
храмовия комплекс на Гроба Господен и Голгота – най-святото място за Християнския свят. След
поклонението програмата продължава с хълма Сион (Давидовият град), където се намират гробът на св. цар
Давид и стаята на Тайната вечеря. Кварталите на Стария град: християнски, еврейски, мюсюлмански,
арменски; римската улица Cardo, “Стената на плача”, храмовия хълм с “Купола на скалата. Завръщане в
хотела във Витлеем. Вечеря. Нощувка.
3 ден – Йерихон – Каср ал Яхуд – Мъртво море – Кумран – Назарет – Тиберия

Закуска. Отпътуване за Йерихон – най-ниско разположеният град под морското равнище и едно от найдревните селища в света. Оттам се открива гледка към Манастира на изкушенията, разположен в скалите,
където Господ Иисус Христос е постил и се е молил четиридесет дена и четиридесет нощи. Следва посещение
на Каср ал Яхуд при река Йордан, където е било мястото на Христовото кръщение. Заминаване за Мъртво
море – най-ниската точка в света, около 420 метра под морското равнище. Възможност за потапяне в найсоленото море в света. Отпътуване за град Назарет, където Архангел Гавраил съобщава на Дева Мария, че ще
роди Син Господен, и където е преминала голяма част от живота на Светото семейство. Посещение на
църквата при извора на Благовещението; храмът на Благовещението (изграден върху руините на стара
византийска църква и дома на Светото семейство. Настаняване в хотел в Тиберия. Вечеря. Нощувка.
4 ден - Кана Галилейска – Тел Авив и Яфо – Лод – Бен Гурион – София
Закуска. Отпътуване за Кана Галилейска – мястото на първото Христово чудо превръщайки водата във винo.
Отпътуване на юг по протежение на крайбрежните равнини до Тел Авив. Автобусна обиколка из Тел Авив и
посещение на Стария град в Яфа. Посещение на църквата с гроба на Свети Георги в Лод (древният град Лида
Палестинска). Трансфер до летище Бен Гурион. Полет за България в 18:30 ч. Пристигане на летище София
около 21:30 ч.
Дати на пътуване и цени:
Възрастен в
Дати на пътуване
двойна стая
26.03.17 – 29.03.17
03.09.17 – 06.09.17

Трети възрастен
в двойна стая

1195 лв.
1195 лв.

Хотели по програмата:
Местонахождение
Витлеем
Тиберия

1165 лв.
1165 лв.

Дете 2-10.99 год. с
двама възрастни
в двойна стая
1095 лв.
1095 лв.

Хотел
Paradise 3* или подобен
Arcadia 3* или подобен

Единична стая
1345 лв.
1345 лв.
Брой нощи
2
1

Пакетната цена включва:
- самолетен билет София – Тел Авив – София с редовен полет с включен багаж;
- летищни такси (253 лв. към 01.08.2016 г.);
- 2 нощувки със закуска и вечеря във Витлеем, хотел 3*;
- 1 нощувка със закуска и вечеря в Тиберия, хотел 3*;
- екскурзовод на български език по целия маршрут;
- луксозен автобус с безплатен WI-FI;
- всички трансфери по програмата;
- всички екскурзии по програмата;
- входни такси за обектите по програмата;
- Сертфикат за хаджийство;
- водач, придружаващ групата по време на целия престой;
- медицинска застраховка асистънс с покритие 10 000 евро.
Цената не включва:
- бакшиши – 5 долара на турист на ден (заплащат се в Израел);
- допълнителни мероприятия и екскурзии (по желание):
- лични разходи.
Полетно разписание:
София
Тел Авив

10:55
18:30

Тел Авив
София

13:30
21:30

Условия за резервация:
- Начин на плащане: депозит – 500 лв., копие от валиден международен паспорт, доплащане – до 35 дни
преди датата на отпътуване.
- Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25 туристи.
- Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 7 дни преди началната дата.

- Необходими документи: задграничен паспорт; няма визови, санитарни и медицински изисквания.
Забележка: пакетната цена е калкулирана по курс 1,78 лв. за щатски долар към 10.11.2016 г. При промяна на
обменния валутен курс с повече от 5 % в периода до началото на туристическото пътуване, фирмата си запазва
правото за прекалкулиране на основната пакетна цена, съобразно промяната на валутния курс.

