CĂLĂTORI PE PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI
Israel, țara sfântă, este destinația ideală pentru toți cei care doresc să calce pe urmele Domnului Isus și să
cunoască o frântură din dinamismul și complexitatea culturii israeliene. Grupul „Speranța și Prietenii” în
parteneriat cu Filadelfia Turism vă învită într-o călătorie de 8 zile pe Pământul Făgăduinței.
Pelerinajul „Speranța și Prietenii” în Israel se va desfășura între 8 - 15 mai 2017 și va cuprinde vizite la cele
mai frumoase și semnificative locuri: Betleemul din Iudeea, Ierihonul, Marea Galileii, Iordanul, Muntele fericirii,
Cana Galileii, Via Dolorosa, Mormântul Sfânt, Muntele Schimbării la față, Marea Moartă și Ierusalimul.

ITINERARUL PELERINAJULUI
Ziua 1 (08 mai): Întâlnire la Aeroportul Internațional “Henri Coandă”
(Otopeni) în data de 08 mai 2017, la ora 03:45 cu reprezentantul
agenției Filadelfia Turism. Zbor spre Tel Aviv. Grupul va fi preluat din
aeroport de către ghidul român care va însoți grupul pe tot parcursul
pelerinajului. Începem intinerarul cu un tur panoramic al orașului Tel
Aviv și al orașului Jaffa - un vechi port pe malul Mării Mediterane,
cunoscut în prezent ca fiind un faimos cartier al artiștilor. Trecem prin
Cesareea și vizităm orașul. Cazare în Nazaret/Tiberias, la hotel de 4*.

Ziua 2 (09 mai): După micul dejun, pelerinajul continuă cu vizita la
Capernaum si Vechea Sinagoga unde a predicat Iisus. Urmează Muntele
Fericirilor, unde a avut loc Predica de pe Munte. Continuăm cu Tabgha,
unde a avut loc minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor. Aici se poate
realiza plimbarea cu barca pe Marea Galileei și masa cu peștele Sf. Petru,
la fel ca în vremea Domnului. De aici plecăm spre locul Botezului, râul
Iordan, la situl baptist Yardenit. La cerere, se poate organiza BOTEZ.
Intoarcere la hotel. Cazare și cina la hotel de 4* în Nazaret/Tiberias.

Ziua 3 (10 mai): După micul dejun, pornim spre înălțimile Galileei,
până la Cana Galileei, unde a avut loc prima minune a lui Iisus,
transformarea apei în vin. Urmează Nazareth, locul copilăriei lui Iisus.
Vizităm Nazareth Village, replica originală a vechiului oraș, reprodus
ca și în vremea Domnului. Urcăm la muntele Tabor, Muntele
Schimbării la Față, de unde vom avea cea mai frumoasă panoramă a
Galileei. Plecăm spre muntele Carmel, unde Elias i-a înfruntat pe
profeții lui Baal. Încheiem programul cu vizitarea unui KIBUTZ, sat
tradițional israelian. Vizităm fabrica de ulei de măsline de pe înălțimile
GOLAN, ne întoarcem la hotel. Cină și cazare în Tiberias la hotel de 4*.

Ziua 4 (11 mai): Micul dejun. Plecam din Tiberias pe valea Iordanului
către Ierihon, cel mai vechi oraș din lume. Aici vom vizita Masada sau
cetatea lui Irod. Poposim pe malul Mării Moarte, cu posibilitatea de
scufundare în apele sale renumite pentru proprietățile terapeutice.
Continuăm spre Ierusalim prin deșertul Iudeei, trecem pe lânga hanul
Bunului Samaritean. Intrarea în Ierusalim prin impunătoarele porți ale
Cetății Vechi. Cina și cazare la hotel 5*, Betleheem.

Ziua 5 (12 mai): Micul dejun. Vizitarea Ierusalimului începe cu o
plimbare pe Muntele Scopus, către Muntele Măslinilor. Se
vizitează grota Pater Noster, împreună cu cea mai frumoasă
panorama a orașului Ierusalim. Coborâm pe jos până la Grădina
Ghetsimani. De aici plecăm spre Betleheem, locul nașterii lui Iisus.
Vizităm Câmpul Păstorilor și mormântul Rahelei. Cina și cazare
hotel 5* Betleheem.

Ziua 6 (13 mai): Micul dejun. Urcam pe muntele Sion și vizităm
Cenaclul din Ierusalim, locul unde a avut loc Cina cea de taină,
urmat de Mormântul lui David. Trecem prin cartierul evreiesc
până la Zidul Plângerii, cu posibilitatea vizitării opționale a
Tunelului Zidului Plângerii și a Muntelui Templului. Vizităm
Ierusalimul nou, urmat de vizita la Muzeul Holocaustului
(cadou!). Continuăm cu Knesset - Parlamentul israelian
(cadou!) pentru a vedea Menorah, Muzeul Ierusalimului
opțional și replica după orașul vechi, de acum 2000 de ani.
Vizităm optional Muzeul Prietenii Zionului, apoi ne întoarcem
la hotel. Cina și cazare hotel 5* Betleheem.

Ziua 7 (14 mai): Micul dejun. Plecăm spre Ierusalim, intrând prin
Poarta Oilor, pentru a vizita Scăldătoarea Bethesda, Biserica Sf. Ana
și continuăm cu Via Dolorosa sau Drumul Plângerii, cu cele 14 stații
în care s-a oprit Iisus în drumul Său spre Golgota. De aici vedem
Grădina Mormântului Gol (cadou!). Timp liber pentru cumpărături.
Cazare la hotel 5* Betleheem, unde participăm la cina festivă cu
surprize.

Ziua 8 (15 mai): După ce se servește micul dejun, plecăm către Aeroportul Tel Aviv. Asistență personală la
îmbarcare și formalitățile vamale. Îmbarcare pe cursa Tel Aviv - Otopeni a companiei Tarom. Aterizare la
București la ora 12:10.
Mențiune: Turiștii vor fi organizați în două grupuri, de aceea orarul de zbor va fi diferit. Grupul care pleacă seara de la
București va efectua vizitele desfășurate în ziua 1 (08 mai) în ultima zi (15 mai). În intervalul 09 mai – 14 mai cele doua
grupuri vor avea același itinerar.

ORARUL DE ZBOR:
Grup 1

TUR: RO 155 08 MAY OTP -> TLV 06:00 -> 08:35
RETUR: RO 156 15 MAY TLV-> OTP 09:25 -> 12:10
Grup 2

TUR: RO 153 08 MAY OTP -> TLV 20:55 -> 23:30
RETUR: RO 154 16 MAY TLV-> OTP 00:30 -> 03:15
TARIFUL INCLUDE:
















Biletul de avion BUH - TLV - BUH - cu compania aeriană TAROM
Taxele de aeroport
Cazarea: 7 nopţi la hoteluri de 4*/5* - demipensiune ( mic dejun si cină)
Intrarea la toate obiectivele turistice menționate în program.
Ghid vorbitor de limbă română
Bacșișul TIPS pentru șofer și ghid
Reprezentant specializat din partea agenției Filadelfia Turism – însoțitor de grup
Transportul cu autocar modern pe tot parcursul pelerinajului
Vizită la Masada
Nazareth Village
Orașul lui David
Plimbarea cu barca pe Marea Galileei și masa cu peștele Sfântului Petru
Tunelul Zidul Plângerii
Vizită la Kibutz
Ierusalimul Nou

BONUSURI CONSISTENTE din partea Filadelfia:





Urcarea pe Muntele Tabor
Muzeul Național al Holocaustului
Intrarea la sinagogă
Grădina Mormântului

1099
EUR / PERS.

OCAZIE UNICĂ:
 Participarea la filmările unor videoclipuri muzicale cu Grupul „Speranța și Prietenii”
 Filmarea principalelor momente din cadrul pelerinajului și realizarea unui montaj video cu amintiri din
Israel, material ce va fi pus la dispoziție turiștilor pe DVD în momentul finalizării editării.
TARIFUL NU INCLUDE:



Supliment cameră single (200 eur/pers)
Asigurarea medical de grup (obligatorie) – 38 RON/pers.

ALTE FACILITĂȚI LA CERERE:
 Excursii opționale
 Transfer din localitatea dvs. spre aeroport și retur cu autocar/microbus modern , rapid și confortabil
 Bistrița, Cluj Napoca, Alba Iulia, Sibiu - 45 Eur/pers
 Brasov - 40 Eur/pers
 Ploiesti - 30 Eur/pers
Notă! Transferul se efectuează pentru un grup minim de 19 persoane. Tarifele de transport sunt valabile pentru un grup de 40
de pers. În cazul în care numărul de turişti este mai mic tarifele vor suferi modificări.

 Supliment cameră single (200 eur/pers) - în cazul în care doriți sa fiți cazat în cameră singur, fără partaj.

OBSERVAŢII:












Agentia tour operatoare poate schimba ordinea programului pe zile sau înlocui unele obiective din motive de
securitate în funcție de programul festivităților și posibilităților de participare
De asemenea, programul pe zile - ordinea vizitelor - poate fi modificat, cu păstrarea integrala a vizitelor menţionate în
program.
Orele plecare/sosire, pot suferi modificări nesemnificative.
Ordinea cazării va in funcție de confirmarea disponibilității la hoteluri conform ofertei.
Documentele necesare călătoriei: paşaport valabil cel puţin 6 luni de la data întoarcerii şi asigurare medicală.
Agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu,
sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu. Agenţia Filadelfia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de
situaţii, ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea în Israel şi de
aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României,
precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statul israelian.
În preţul biletului de avion este inclus transportul bagajelor, în limita a 20 kg/pasager, atât la dus cât şi la întors (kg
suplimentare se plătesc conform tarifelor stabilite de companiile de zbor, min 10 euro/kg)
Categoria hotelurilor este cea atribuită de autorităţile locale.
Shekelul nou este moneda oficială a statului Israel şi (împreuna cu dinarul iordanian) al statului Palestinian. Un shekel
nou valorează 100 de agorot noi.
Recomandăm sa aveţi la dumneavoastră dolari americani.

INFORMAȚII și ALTE DETALII SUPLIMENTARE:
Persoană de contact:
Lidia Posteucă – 0724.773737
E-mail: office@speranta.ro

