Atlas Trip
Calea Mărășești 102B
Bacău, România

Israel Țara Sfântă

+40334405644 / +40748650230
contact@atlastrip.ro
www.atlastrip.ro

Circuit organizat

Inclus Demipensiune !
Bonus calatorie cu barca pe Marea Galileei, Taxi pe Muntele Tabor.
Vizitam Bethlehem, Muntele Scopus, Muntele Maslinilor, Muntele Zion, Zidul Plangerii, Ein Karem, Via
Dolorosa, Drumul Crucii, Ierihon, Qumran, Qaser al Yehud, Nazareth, Marea Galileei, Capernaum,
Muntele Fericirilor, Tabgha, Muntele Tabor, Haifa, Cezareea, Tel Aviv, Jaffa...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Plecari din Bucuresti Otopeni.
Transferuri gratuite la Otopeni si retur din orasele:

> Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia
> Iasi, Tg Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni
> Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti
> Sibiu, Rm Valcea, Pitesti.

Plecari excursie

7 Septembrie 28 Septembrie 19 Octombrie 2 Noiembrie

Adult in camera dubla

829 €

829 €

829 €

829 €

Al 3-lea adult in camera pat supl

829 €

829 €

829 €

829 €

Copil 2-11,99 ani (cu 2 adulti in camera)

699 €

699 €

699 €

699 €

Adult in camera single

1019 €

1019 €

1019 €

1019 €

Servicii incluse:

• Ghid roman insotitor
• Zboruri directe Bucuresti => Tel Aviv => Bucuresti, Compania TAROM
• Taxele de aeroport
• Transferuri aeroport-hotel-aeroport
• Transport cu autocar local pe durata programului
• Cazare 5 nopti cu mic dejun la hoteluri de 4* astfel:
- 3 nopti in Bethlehem la Hotel Paradise Premium 4* sau similar
- 2 nopti in Nazareth la Hotel Mary's Well 4* sau similar
• Demipensiune (4 cine la hotel)
• Excursiile zilnice si vizitele prevazute din program
• Biletele de intrare la obiectivele turistice si religioase din program
• Ghid local de Lb Romana pe toata durata excursiei
• Bonus:

- calatorie cu barca pe Marea Galileei
- Taxi pe Muntele Tabor
Nu sunt incluse:

• Asigurare travel covid protection
• Bilete de intrare la obiective, altele decat cele mentionate in program
• Bacsis recomandat pentru ghizi si soferi, 5 €/turist/zi, se achita la fata locului.

Programul călătoriei:
Ziua 1 | Bucuresti–Tel Aviv-Bethlehem

Intalnire cu reprezentantul Interra in Aeroportul Henri Coanda Otopeni la ora 17:55, pentru
imbarcare pe zborul Companiei TAROM RO153 cu destinatia Tel Aviv. Decolare la ora 19:55.
Sosire la Tel Aviv la ora 22:30. Intalnire cu reprezentantul local, transfer la hotel si cazare.
Cazare Hotel Paradise Premium 4* sau similar Bethlehem.
Ziua 2 | Bethlehem–Muntele Scopus–Muntele Maslinilor–Muntele Sion–Zidul Plangerii

Mic dejun. Dimineata, vom explora Bethlehem, locul de nastere al lui Iisus unde vizitam Biserica
Nasterii, campul Pastorilor unde au vazut ingerii ce au anuntat nasterea Mantuitorului. Urcam la
Ierusalim prin desertul Iudeii, trecand pe la Hanul Bunului Samaritean. Intrare triumfala la
Ierusalim admirand zidurile Vechii Cetati. 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. Continuam cu vizitarea Muntelui 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.
Intoarcere in Bethlehem. Cina si cazare Hotel Paradise Premium 4* sau similar Bethlehem.
Ziua 3 | Bethlehem–Ein Karem–Via Dolorosa–Drumul Crucii

Mic dejun. Incepem ziua cu vizita la Muzeul Holocaustului „Yad Vashem” dupa care vom ajunge
la Ein Karem–locul nasterii lui Ioan Botezatorul. Turul Ierusalimului se incheie cu vizita la
scaldatoarea Bethesda. Intram apoi prin Poarta Oilor si vom vedea biserica Sfanta Ana, Capela
Biciuirii si vom parcurge pe jos Via Dolorosa cu cele 14 Staţii in care s-a oprit Isus pe Drumul
Crucii, pana la Golgota si Biserica Sfantului Mormant. Dupa pranz, timp liber pentru cumparaturi
pe Via Dolorosa. Intoarcere in Bethlehem. Cina si cazare Hotel Paradise Premium 4* sau
similar Bethlehem.
Ziua 4 | Bethlehem–Ierihon–Qumran–Qaser al Yehud–Nazareth

Mic dejun. Calatoria in Tara Sfanta ne poarta in aceasta zi pana in Ierihon, cel mai vechi oras din
lume, unde vizitam Muntele Ispitirii si Dudul lui Zacheu. Continuam un popas la Qumran, locul

unde au fost gasite manuscrisele de la Marea Moarta (intrarea pentru cine doreste se achita
separat). Vom ajunge la Qasr el-Yahud, „qasrˮ însemnând „castelˮ iar „el yahudˮ-"al evreilorˮ
considerat a fi locul original al botezului din Pustia Iudeii. Continuam pe Valea Iordanului pana la
Nazareth. Cina si cazare la Hotel Mary’s Well 4* sau similar Nazareth.
Ziua 5 | Nazareth–Marea Galileei–Capernaum–Muntele Fericirilor–Tabgha–Muntele Tabor

Mic dejun. Turul incepe la Capernaum, vizitand ruinele vechii Sinagogi unde Iisus a predicat si a
dat invatatura. Excursia continua 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 in locul pescuirii miraculoase. Calatorie cu barca pe Marea Galileei asa cum era pe
vremea lui Iisus. Timp liber pentru pranz. Dupa pranz, vizita la Raul Iordan si la locul de
botez-kibutz Yardenit. Apoi, vom ajunge la Muntele Tabor, locul unde a avut loc Schimbarea la
fata. Ne intoarcem in Nazareth-unde Iisus si-a petrecut copilaria si adolescenta. Ultima vizita
pentru aceasta zi va fi biserica Buna Vestire. Cina si cazare la Hotel Mary’s Well 4* sau similar
Nazareth.
Ziua 6 | Nazareth–Haifa–Tel Aviv–Bucuresti

Mic dejun. Ultima zi pe taramul sfant incepe cu Cana din Galilea, locul unde a avut loc prima
minune a lui Iisus. Continuam cu o urcare pe coasta Marii Mediterane pana la Haifa, unde vom
face tur de oras si vizitam frumoasele gradinile suspendate Bahai. Urcam pe muntele Carmel
pentru a vizita grota prorocului Ilie. Coboram coasta marii mediteraneene pe urmele Sfantului
Petru pana la Cezareea–locul unde Corneliu a fost botezat si de unde Sfantul Pavel a plecat la
Roma (scurt popas). Plecam spre Tel Aviv, unde ne vom bucura de un tur panoramic al orasului
Tel Aviv si Jaffa–vechi port, acum un faimos cartier al artistilor unde vizitam casa lui Simon
Tabacaru si biserica Sfantul Petru ce comemoreaza invierea Tabitei. Transfer la Aeroportul
International Ben Gurion pentru imbarcare pe zborul Companiei TAROM RO154 cu decolare la
ora 23:30 si aterizare in Bucuresti la ora 02:15 (a doua zi). Sfarsitul pachetului de servicii.

Puteti achita excursia integral la rezervare, sau in transe:

• 30% din pret la max trei zile de la momentul rezervarii
• 20% din pret cu pana la 61 de zile inainte de plecare
• 50% din pret cu pana la 31 de zile inainte de plecare
Modalitati de plata:
• se poate achita in EURO sau in RON (la curs de vanzare banci comerciale sau curs BNR+2% din ziua
platii).
• se poate achita prin transfer bancar, cu card la POS in agentie, numerar in agentie sau numerar prin
depunere intr-o agentie Unicredit.
• NOU posibil plata cu card online cu link de plata securizat pentru facturile in lei.
Conditii generale de renuntare-anulare a rezervarii de catre turisti:
• penalizare 10% din pretul excursiei daca anularea se face cu mai mult de 60 de zile pana la plecare
• penalizare 50% din pretul excursiei daca anularea se face intre 60-31 de zile pana la plecare
• penalizare 100% din pretul excursiei daca anularea se face cu mai putin de 31 de zile pana la plecare
• penalizare 100% din pretul excursiei pentru neprezentare la plecare (no-show).

