
Pelerinaj 8 zile – 21-28 Aprilie 2018  
 
 
 

 
Ziua 1 – 21 Aprilie – Sâmbătă - Plecare din Timișoara cu avionul 
Decolare din Timișoara 6:10 AM 
Sosire pe aeroportul Ben Gurion aprox 10:00 AM 
Intalnire cu ghidul român 
Tel Aviv Yaffo 
Muntele Carmel – masa de pranz 
Locul unde Ilie a omorat proorocii lui Baal 
Haifa Gradinile Bahai 
Cazare in Tiberiada sau Nazaret 
 
Ziua 2 – 22 Aprilie - Duminica  
Muntele Fericirilor 
Locul Pescuirii minunate 
Capernaum  
Masa de pranz – Pestele Sfantului Petru 
Inchinare pe barca pe Marea Galielii 
Raul Iordan 
Cazare in Tiberiada sau Nazaret 
 
Ziua 3 – 23 aprilie  - Luni 
Nazareth village 
Spranceana Muntelui 
Masa de pranz – masa biblica vegetarian sau cu pui 12-18 eur 
Muntele Tabor 
Cazare in Bethlehem 
 
Ziua 4 – 24 Aprilie - Marti 
Muntele Maslinilor 
Biserica unde Domnul plange pentru cetate 
Gradina Ghetsimani 
Masa de pranz – optional la Beduini – 12-15 EUR 
Bethlehem – campul Pastorilor – timp de inchinare si partasie  
Cumparaturi in bethlehem 
Cazare in Bethlehem  
 
Ziua 5 – 25 aprilie - Miercuri 
Scaldatoarea Bethesda  
Via Dolorosa (partial) cu oprire la Gradina Mormantului (cina Domnului) 
Masa de pranz – optional – buffet (18 eur) 
Yad Vashem – Muzeul Holocaustului 
En Kerem – locul unde Maria a vizitat-o pe Elsabeta 
Cazare in Bethlehem  
 
 
 
 



 
Ziua 6 – 26 aprilie – joi 
Muntele Sionului cu camera de sus si mormantul lui David 
Institutul Templului 
Pranz – optional pe langa Institutul Templului (aprox 50 min) – pe cont propriu 
Zidul plangerii 
Optional – tur de seara cu vizitarea Parlamentului Israelului, cartier evreiesc ultraorthodox, moara 
lui Montefiori, inconjurul portilor cetatii, knaffe (prajitura specifica Bethleemului) – 20 eur pp 
Cazare in Bethlehem  
 
Ziua 7 – 27 Vineri 
Masada – urcare cu Telecabina – coborare pe jos (optional 6 euro coborare cu telecabina) 
Ierihon – masa de pranz 
Plaja la Marea Moarta 
Cazare in Bethlehem  
 
Ziua 8 – 28 Aprilie - Sâmbătă 
deplasare spre aeroport  
Sosire în Timișoara aprox 13:30 
 
 

Preț: 870 EURO de persoană 
 
Pretul INCLUDE: - BILETUL DE AVION cu plecare din TIMIȘOARA 
- bagaj de 10 kg (55x40x23 cm) 
- Cazare la hoteluri 4 stele plus in Nazareth (2 nopti) si in Bethlehem (5 nopti)  
  Cazarea in camera dubla sau tripla – pt. single supliment 220 eur 
- Masa în regim Half Board (masa de dimineata si seara incluse),  
- intrări si parcari (nu si cele optionale),  
- autocar modern cu wifi,  
- ghid in limba romana. 
- Casti gratuite  
 
Pretul NU include:  
- mesele de pranz (între 10 si 20 eur pe persoana pe zi) 
- Asigurare medicala obligatorie de la un broker local,  
- excursiile optionale,  
- diverse tips pentru șofer, la restaurant etc 
 
 
ALTELE 
* Agentia nu e raspunzatoare in cazul refuzului autoritatilor israeliene de a permite intrarea unui 
turist in tara. 
* Agentia are dreptul sa schimbe ordinea obiectivelor in functie de cazurile majore. 
 
* Se va plăti un avans la înscriere de 300 Euro de persoană. AVANSUL NU ESTE RAMBURSABIL. 
 
Pentru înscrieri tel. 0256217212 sau email: rve.valig@yahoo.com 
 
 


