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                  ISRAEL  - Leaganul religiilor  
 

Perioada: 02.05  -  06.05. 2018 
(5 zile/ 4 nopti) 

PRET:  495 euro / persoana * 
 
Ziua I: „SPRE ŢARA PROMISA...”  
Întâlnire cu ghidul pe aeroportul  din Debrecen  la ora 04:00, decolare spre Tel-Aviv la ora 06:00 cu 
zborul WIZZ AIR  Sosire pe aeroportul Ben Gurion la ora 10:15, formalităţi vamale;  
Deplasarea spre  Nazareth. 
Urmand tarmul Marii Mediterane ne indreptam spre Caesareea, oras 
port antic construit de regele Irod.Scurta oprire la Apeductul Roman. 
Continuam calatoria spre Haifa. Haifa al treilea oraş port ca mărime  
din Israel este situat în golf, la poalele Muntelui Carmel. Admiram 
Templul Cultului Bahai, cu grădinile sale superb terasate, sit 
Patrimoniu UNESCO şi, încântaţi de atâta frumuseţe, poposim la 
Mănăstirea Stella Maris (Steaua Mării).-construita peste Pestera Sf. 
Ilie Tezviteanul. Continuam traseul spre Nazaret. Sosire Nazaret , 
Incepem vizita cu Biserica Ortodoxă Grecească „Sf. Gabriel”, 
unde, în altarul mic şi întunecos, se aude susurul Izvorului Sfintei 
Marii, apoi vizităm Biserica Bunei Vestiri, înalţată pe locul unde 
Arhanghelul Gabriel a anunţat-o pe Fecioara Maria că va naşte Fiul Domnului. 
Cina si cazare hotel 4* in Nazareth. 
 
Ziua a II-a :  CANA GALILEI – MUNTELE TABOR - CAPERNAUM – TABGHA - IERIHON- 
QUMRAN - MAREA MOARTA -BETHLEHEM 
Dupa micul dejun urcăm pe Muntele Tabor, unde s-a petrecut „Schimbarea la Faţă” a lui Iisus: „chipul îi 
strălucea ca soarele, iar veşmintele s-au făcut albe precum lumina”.Aici vom vedea si Icoana facatoare de 
minuni a fecioarei Maria – „Trandafirul cel nevestejit”.   

Plecăm spre Cana Galileei, unde Hristos a făcut prima 
minune, transformând apa în vin, în casa lui Simon Cananitul.  
Coboram spre Marea Galileei, Evanghelia dupa Matei 14: 24-
33 „El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers 
pe apă şi a venit către Iisus”. Intram la Capernaum, pentru a 
vizita Casa Sfântului Petru. Ne continuăm traseul spre 
Tabgha, unde Hristos a înmulţit 5 pâini si 2 peşti ca să ajungă 
la 5000 de oameni şi apoi poposim pe Muntele Fericirilor, o  



 
 
colină domoală, de  560 m înălţime, în mijlocul campiei de unde ochii pot privi la Marea Galileei.  
Dupa amiaza plecam cu autocarul spre Marea Moarta. Pe traseu oprire pentru o vizita orasul  Ierihon 
(Autoritatea Palestiniana), cel mai vechi oraş din lume, asezare populata încă din anul 9000 î.Hr.. Vizităm 
Biserica Dudul lui Zaheu vamesul, apoi ne indreptam spre  Aşezământului Românesc din Ierihon. 
Inainte de a parasi zona de Autoritate Palestiniana,trecem pe langa Carantania/ Muntele Ispitirii – unde 
Domnul Isus a biruit tentatiile Satanei De aici, plecăm spre Mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul,din 
Wadi Qelt unde se afla moastele intregi ale  Sf. Ioan Iacob Româ nul si Pestera Sf. Ilie Tezviteanul. 
Mergând prin Valea Iordanului ne oprim la Manastirea Sf. Gherasim 
Ne îndreptăm spre Marea Moartă si vedem  Pesterile de la Qumran, unde în anul 1947 au fost găsite 
Manuscrisele de la Marea Moartă. Sosire la plaja de la Marea Moartă, unde facem un scurt popas si ne 
pemitem cateva momente binemeritate de odihna si desfatare,experimentand,plutitul pe aceste ape 
miraculoase. Timp liber (posibilitate cumpărături la magazinul de cosmetice cu produse pe bază de 
minerale din Marea Moartă).  
Seara  plecam spre Bethlehem. Sosire in Bethlehem, cină şi cazare  hotel 4*. 

 

Ziua a III-a: IERUSALIM – BALSAM  SI  PECETE  PENTRU  SUFLET 
Mic dejun. Incepem vizita in Ierusalim „oraşul sfânt”, capitala lui 
David. Urcăm Muntele Măslinilor, trecem tulburaţi prin Grădina 
Ghetsemani, cu măslinii ei bătrâni de sute de ani, locul unde 
Mântuitorul a fost  vândut, acesti maslini fiind poate, martori ai 
trădării lui Iuda. Vizităm Biserica Tatăl Nostru ( unde Iisus i-a 
învăţat pe ucenicii săi şi unde a fost prins ), Biserica Natiunilor şi 
Biserica Mormântului Maicii 
Domnului. Apoi privim  catre 
Valea Gedronului, presărată cu 

mormintele celor care doresc să învieze primii şi admiram Poarta de 
Aur prin care va intra Mântuitorul la cea de-a doua venire. Intrăm în 
vechiul oraş prin „Poarta Leilor” una dintre porţile vechi ale cetăţii. 
Vizitam Scaldatoarea Bethesda apoi parcurgem pe jos Via Dolorosa – 
Drumul Crucii, cu cele 14 opriri ale lui Iisus Hristos. Vizităm Biserica 
Sfintei Învieri, ne închinăm la Sfântul Mormânt,  Golgota, Piatra 
Ungerii, Capela Arătării lui Hristos. Vizita la Asezamantul 
Romanesc de la Ierusalim Cină şi cazare in Bethlehem , hotel 4*  
 

Ziua a IV-a : IERUSALIM  - BETHLEHEM                                                              
După micul dejun, urcăm pe Muntele Sion şi ne închinăm la 
Biserica Adormirii Maicii Domnului şi la locul unde, acum mai 
bine de 2000 de ani, s-a petrecut Cina cea de Taină. Vizităm apoi 
Mormântul Regelui David şi Zidul Plângerii.   
Plecăm apoi spre Bethlehem, locul naşterii lui Iisus,vizităm cu 
emoţie Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului ( ridicată de 
Împărăteasa Elena peste peştera în care s-a născut Iisus ), Grota 
Laptelui si Biserica Pastorilor.  Apoi vizitam Manastirea de maici 
Sf. Teodosie. Ne indreptam spre manastirea greco-ortodoxa din  

Pustiul Iudeii,  Sf. Sava. Aceasta manastire a luat fiinta in sec. V si este considerata a fi printre cele mai 
vechi din lume, fiind printre putinele lacasuri cu viata neintrerupta de rugaciune si cu pastrarea intocmai a 
traditiilor sfinte (doar barbatii au acces in incinta manastirii). Excursia este Optionala si costa 10 euro/ 
pers. Intoarcerea in Ierusalim .Cina si cazare la hotel 4*  Bethlehem 



 
Ziua a V-a: BETHLEHEM  –TEL AVIV -  DEBRECEN  
Mic dejun.Deplasare spre Jaffa. In limita timpului disponibil, se poate vizita Biserica Sfântului Petru, 

Biserica Sfântului Arhanghel Mihail si ”Podul Dorintelor”.  

Transfer la aeroport; formalitatile de imbarcare incep cu 3 ore inainte de decolare. Decolare la ora 11:05. 
Sosire la Debrecen la ora 13:35. 
 

PRET:  495  Euro / persoana * 
                                                
GRUP MINIM: 35 PERSOANE. * 
 
 

REDUCERE   40  Euro / pers . pentru turistii care doresc doar bagaj de mana mare . 
(dimensiune 55 cm x 40 cm x 23 cm cu greutate de maxim 10 kg.) 
 

Suplimentari :  
Pentru grup de 25 – 30 persoane pretul se majoreaza cu 10 Euro 
Pentru grup de 20 – 25 persoane pretul se majoreaza cu 30 Euro 
Supliment camera Single = 100  Euro 
 
LA INSCRIERE  SE ACHITA UN AVANS DE  200 Euro  , RESTUL PLATII SE ACHITA CU 1 LUNA INAINTE DE 

PLECAREA DIN TARA. 
 
 

PRETUL INCLUDE: -     Transport avion pe ruta Debrecen- TLV- Debrecen, compania WIZZ AIR 
     -      Orar de zbor  : 02.05.2018    DEB 06:00 – TLV  10:15 
                                       09.05.2018    TLV  11.05 – DEB  13:35   
     - Taxe de aeroport  
     - 1 bagj de cala de 20 kg + bagaj de mana mic (dimensiune 55 cm x 40 cm x 23 cm cu greutate de  
        maxim 10 kg.) 
     -     Transport local cu autocar de lux cu aer conditionat ,conform program 
     -     4 nopti cazare la hoteluri de  4 stele ( 1 noapte Nazaret  si 3 nopti  Bethlehem ) 
     -     Demipensiune ( mic dejun + cina ) 
      -     Ghid Israelian licentiat si vorbitor de limba romana 

- Intrarile la obiectivele mentionate , cu exceptia optionalelor 
- Transferuri si excursii conform programului 
- Asistenta turistica insotitor grup  
- Taxiul pentru Muntele Tabor 

 
PRETUL EXCURSIEI NU INCLUDE: 

-  Bacsisurile pentru ghid si sofer in Israel = 15 Euro / per. ( se achita in agentie, in euro, odata cu 
achitarea integrala a pachetului de servicii ) 

- Excursiile optionale 
- Asigurarea medicala  – OBLIGATORIE 
- Asigurarea STORNO – optionala dar recomandata 
- Bauturile la cina si tot ceea ce nu este mentionat ca inclus in pretul pachetului. 
- TRANSFERUL LA DEBRECEN – la cerere se poate asigura transfer la aeroport si retur 
       = 70 Lei/pers. 
- SUPLIMENT  camera  SINGLE:    100  Euro 

 



     
      
NOTA:  
In cazul in care raportul euro/dolar sufera schimbari majore in raport cu pretul publicat, agentia isi 
rezerva dreptul de a adapta tariful la situatia nou creata. 
In functie de anumite situatii speciale, ordinea vizitarii unor obiective poate fi modificata sau se pot 
inlocui partial unele vizite, in functie de masurile de securitate care se aplica in Israel.  
Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru Israel si corespunde standardului 
local. Clasificarea pe stele a hotelurilor din Israel nu este egala cu cea din Romania. 
Autoritatile Israeliene de Frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricarei 
persoane care din punctul lor de vedere nu prezinta suficienta incredere, chiar daca daca acesta a obtinut 
acordul pentru obtinerea vizei turistice. 
Turistul pe propria lui raspundere isi asuma riscul de a i se refuza intrarea in Israel si de aceea este obligat 
sa informeze in prealabil agentia de turism asupra oricarui incident petrecut vreodata in afara granitelor 
Romaniei, precum si asupra oricarei tangente pe care a avut-o sau o are cu Statul Israel. 
Pentru turistii care au motive intemeiate, justificate de eventuale calatorii in tari Arabe (exceptie fac 
Egiptul si Iordania ) si care nu doresc ca Pasaportul lor sa fie stampilat cu Viza Israeliana, s-a pus la 
dispozitie la sosirea pe Aeroportul International Ben-Gurion din Israel,un formular in acest sens. In lipsa 
formularului orice turist ajuns in fata Ghiseului de Frontiera poate cere INAINTE de a inmana Pasaportul 
unuia dintre reprezentantii personalului de granita, ca viza sa se puna pe un document separat de cel al 
Pasaportului.  
 
Valabilitatea pasaportului: minimum 6 luni de la IESIREA DIN ROMANIA 
 
La fel ca oriunde in lume, turistii sunt rugati sa nu lase nesupravegheate in camerele de hotel: acte 
(Pasaport), obiecte de valoare (bijuterii). Majoritatea Hotelurilor pun la dispozitie in mod gratuit safe-uri 
in acest scop. 
 

Conditii de inscriere / anulare / penalizari: 

- avans de 200 Euro din contravaloarea pachetului  turistic, urmand ca diferenta sa fie achitata cu 
minim 30 de zile inainte de data plecarii, in cazul in care pachetul a fost contractat la tariful de catalog. 
Daca pachetul s-a contractat prin programul Early Booking  plata se face conform conditiilor Early 
Booking. 
Pachetul turistic se poate plati si in Lei la cursul BNR din data efectuarii platii+ 2% -coeficient de risc 
valutar. 
1. Nu se accepta rezervari, daca acestea nu sunt insotite de: data nastere,  pasaport (sau carte 
identitate). 
2. Documente necesare calatoriei: pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii in tara sau 
carte de identitate valabila. 
Penalizari :                                                                                                                                             
a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile 
calendaristice inainte de data plecarii;                                                                                                      
b) 80% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul  16-30 de zile inainte de 
data plecarii;                                                                                                                                          
c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile 
inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;                                                                        
d) pentru renuntarea la biletele de avion pe cursele regulate ale companiilor aviatice, penalizarile vor fi 
cele stabilite de companiile aviatice ce efectueaza zborul ( pot ajunge pana la 100%). 

 


