CIRCUIT ISRAEL
26 aprilie – 1 mai 2018

PROGRAM:
Ziua 1: IERUSALIM tur pietonal +transfer la hotel in cursul serii
Optional transfer de la Ploiesti la ora 3.00 (60 lei/persoana dus intors).
Intalnire la Aeroportul Otopeni la ora 4:00 zbor Wizz Air la ora 6.00. Sosire pe
aeroportul din Tel Aviv la ora 08.40. BINE ATI VENIT IN TARA SFANTA!Tur pietonal
Ierusalim: Muntele Sion – Biserica Adormirii Maicii Domnului; Foisorul Cina cea de
Taina; Mormantul Regelui David. Biserica Sfantului Mormant, Cazare si cina
Bethleem hotel 4 stele
Ziua 2: BETHLEEM, BETANIA, EVEN SAPPIR
Dupa micul dejun. Plecare la Betania ( Mormantul lui Lazar) si la Bethleem - Biserica
Nasterii Domnului, cea mai veche biserica a crestinatatii. Grota Laptelui. Locul nasterii
Sfantului Ioan Botezatorul. Ein Karem si Even Sappir. Timp liber pentru
cumparaturi. Cazare si cina Bethleem.
Ziua 3: IERUSALIM (tur pietonal)
Dupa micul dejun, zi dedicata Ierusalimului: Dupa micul dejun, zi dedicata
Ierusalimului: Muntele Măslinilor – locul Înălţării, Manastirea
Eleon, Man. Sf Pelaghia, Dominus Flevit , Grădina Ghetsimani cu Biserica
Naţiunilor, Mormântul Maicii Domnului, Drumul Crucii (Via Dolorosa) cu cele 14
opriri, coborare din loc in loc la nivelul Ierusalimului de acum 2000 de ani. Scladatoarea
Bethesda, Casa Fecioarei Maria, Inchisoarea lui Iisus, Locul pardosit cu pietre,
Vizitarea Complexului Sfantului Mormant. Cazare si cina Bethleem.
Ziua 4: RAUL IORDAN, IERIHON, CARANTANIA
Mic dejun. Vizita in zona Vaii Iordanului si Ierihon, cea mai veche asezare atestata din
lume (10.000 ani vechime). Urcam pe Muntele Carantania / Muntele Ispitirii.
Asezamantul Romanesc de la Ierihon. Dudul lui Zaheu. Cazare si cina Bethleem.
Ziua 5: CURS DE FORMARE PE TEMA „MANAGEMENTUL RELATIILOR
INTERCULTURALE IN CONTEXT EDUCATIONAL”
Pentru profesori plecare din hotel ora 7.00 si curs de 2 ore la Scoala Peter Netekoven
din Beit Shahour. Pentru ceilalti plecare din hotel la ora 9.00. Intregirea grupului la

Biserica Nativitatii din Bethlehem. Zidul Plangerii si timp liber pentru cumparaturi in
Ierusalim.
Ziua 6: Plecare spre ROMANIA transfer la aeroport la ora 05.30. Zbor (transfer
aeroport)
Transfer la aeroport ora 5.30. Zbor Wizz Air 09.30 / 12.25.
PRET: 610 EURO / persoana
Pretul cuprinde:
 Bilet avion Wizz Air cu bagaj de mana mare inclus (56/45/25 cm)
 Autocar***, transfer aeroport sosire si plecare
 Cazare cu demipensiune (mic dejun si cina) la Bethleem hotel 4* 5 NOPTI
 Ghid specializat
 Documentatie
 Asistenta specializata din partea agentiei de turism
Bonus pentru profesori:
 CURS DE FORMARE pe tema “Managemantul relatiilor interculturale in context
educational”.
 Diploma de absolvire
Pretul nu cuprinde:
 Bacsisuri / tips pt personalul hotelurilor si soferi (25 euro/pers)
 Bagaj de cala
 Transport la slujba de noapte la Biserica Sfantului Mormant (optional, 15 euro/pers)
 Asigurare medicala (aproximativ 45 lei/persoana, depinzand de varsta)
NOTE :
Acte necesare: pasaport valabil minim 6 luni de la data plecarii
In cazul in care, din motive care tin de persoana in cauza, la granita / aeroport
autoritatile statului refuza intrarea / iesirea pe / de pe teritoriul tarii in cauza a unei / unor
persoane din grup, agentia de turism nu este raspunzatoare de situatia creata si nu i se
pot pretinde daune materiale sau morale. Persoana in cauza poate fi asistata de
reprezentantul agentiei de turism pana la clarificarea situatiei, fara a afecta major
programul grupului.
Programul poate fi modificat in functie de orarul companiei aviatice sau de evenimente
locale ( Israel), dar se incearca parcurgerea, cu buna intentie, a tuturor obiectivelor,
indiferent de ordinea de vizitare.
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