УИКЕНД ЕКСКУРЗИЯ В ИЗРАЕЛ - НЕТАНИЯ
САМОЛЕТ
4 ДНИ / 3 НОЩУВКИ
02.09.11; 14.10. 11; 11.11.11; 27.01.12;24.02.12

ПРОГРАМА

ден първи (петък)
Излитане от летище София и посрещане на летището в Тел Авив от представител
на фирмата в Израел с български/руски език. Трансфер от Тел Авив до Нетания.
Настаняване в избрания от Вас хотел. Нощувка.
ден втори (събота)
Закуска в хотела. Свободно време и възможност за допълнителна екскурзия
срещу заплащане.
Христиански Йерусалим и Витлеем - 40 евро на човек/дете с екскурзовод на
български език при мин. 12 човека
или екскурзовод на руски език и присъединяване към рускоговоряща група при
по-малко от 12 човека
ден трети (неделя)
Закуска в хотела. Свободно време или възможност за допълнителна екскурзия
срещу заплащане.
Галилея - 45 евро при мин. 12 човека с екскурзовод на български език. В ден
неделя не може да се предложи с присъединяване към друга група.
или Мъртво море с посещение на СПА хотел - 68 евро на човек с екскурзовод на
български език при мин. 12 човека или екскурзовод на руски език и
присъединяване към рускоговоряща група при по-малко от 12 човека.
Нощувка.

ден четвърти (понеделник)
Сух пакет за закуска (заявява се на рецепцията в предишната вечер). Трансфер от
хотела до летището.
Полет от Тел Авив до София.
ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА
Season hotel Netania 5*, Нетания
Настаняване: нощувка със закуска
Дати
на човек в
на човек в
за трети човек 2 възрастни и 1
стая с 2 легла стая с 1 легло в стая с 2 легла дете /0-15.99/ в
1 стая
02.09.2011 - 05.09.2011
688
983
481
1776
14.10.2011 - 17.10.2011
776
1144
481
1951
11.11.2011 - 14.11.2011
688
983
481
1776
27.01.2012 - 30.01.2012
582
745
481
1563
24.02.2012 - 27.02.2012
582
745
481
1563
Residence hotel Netania 3*, Нетания
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Дати
на човек в
на човек в
за трети човек 2 възрастни и 1
стая с 2 легла стая с 1 легло в стая с 2 легла дете /00-12.99/
в 1 стая
02.09.2011 - 05.09.2011
432
549
411
1230
14.10.2011 - 17.10.2011
462
578
442
1304
11.11.2011 - 14.11.2011
432
549
411
1230
King Solomon hotel Netania 4*, Нетания
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
Дати
на човек в
на човек в
за трети човек 2 възрастни и 1
стая с 2 легла стая с 1 легло в стая с 2 легла дете /0-11.99/ в
1 стая
02.09.2011 - 05.09.2011
537
714
487
1481
14.10.2011 - 17.10.2011
610
850
549
1665
11.11.2011 - 14.11.2011
566
770
513
1558
27.01.2012 - 30.01.2012
481
615
442
1345
24.02.2012 - 27.02.2012
481
615
442
1345

Palace 2*, Нетания
Настаняване: нощувка със закуска
Дати
на човек в
на човек в
за трети човек 2 възрастни и 1
стая с 2 легла стая с 1 легло в стая с 2 легла дете /0-11.99/ в
1 стая
02.09.2011 - 05.09.2011
399
476
374
1149
14.10.2011 - 17.10.2011
399
476
374
1149
11.11.2011 - 14.11.2011
399
476
374
1149
Blue Bay 4*, Нетания
Настаняване: нощувка със закуска
Дати
на човек в
на човек в
за трети човек 2 възрастни и 1
стая с 2 легла стая с 1 легло в стая с 2 легла дете /0-11.99/ в
1 стая
02.09.2011 - 05.09.2011
503
646
459
1408
14.10.2011 - 17.10.2011
555
694
453
1538
11.11.2011 - 14.11.2011
503
646
459
1408
27.01.2012 - 30.01.2012
472
598
453
1328
24.02.2012 - 27.02.2012
472
598
453
1328
Цената включва :
- самолетен билет София - Тел Авив - София с Ел Ал
- трансфер: летище-хотел-летище с представител на фирмата в Израел с
български/руски език
- настаняване за 3 нощувки със закуска в избрания от вас хотел
- медицинска застраховка за целия период със застрахователна премия 10 000
евро на човек
Цената не включва :
- летищни такси - 110 евро на човек към 18.05.2011 (подлежат на
препотвърждение при издаване на самолетните билети)
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
- екскурзии по желание на туристите
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Полудневна екскурзия до Тел Авив-Яфо
Среща около 09.00 ч. с екскурзовод за Полудневна екскурзия до Тел Авив-Яфо. С
тази полудневна екскурция ще имате възможност да опознаете най-големият град
на Израел, административната столица на страната, обявена от ЮНЕСКО за обект

на световното културно наследство. Градът съчетава в себе си модерни бизнес
сгради, музеи, блясъка на най-голямата диамантената борса, и романтиката на
живописния Яфо (Яфа) - едно от най-старите пристанища на света, около което е
възникнал града, свързано с много легенди и библейски предания. На
възвишение, от което се открива прекрасна гледка към средиземноморския залив
и целия град, ще посетите църквата Св. Петър, на мястото на което е възкресил
Тавиф, ще видите старата часовникова кула, „зодиакалния мост”, който сбъдва
съкровенни желания, ще се разходите из осеяните с художествени галерии и
занаятчийски работилници улички. Яфо е близък за нас и като център на
имигриралите в Израел българи, няма да е случайно ако забележите табела на
кафене или дюкян на българси език.
Цена:
42 евро на възрастен/дете при мин. 15 човека,
33 евро на възрастен/дете при мин. 20 човека
целодневна екскурзия Мъртво море
Целодневна екскурзия до Мъртво море Среща около 09.00 ч. с екскурзовода за
Целодневна екскурзия до Мъртво море за отпътуване към Мъртво море – найниската точка на земята и уникален природен феномен, разположен на 392 м. под
морското равнище, като по пътя се минава покрай Йерихон - един от най-старите
градове, където са открити останки на селища от епохата на неолита и бронзовата
епоха, гробници и други археологически находки. Продължаваме за Мъртво море
през Кумран, в който са намерени първите свитъци от Стария завет на библията и
мястото, където е живял Йоан Кръстител. След кратка пауза за снимки на „кота
нула” пред Вас ще застане Мъртво море - най-дълбоката земна депресия,
достигаща на места 400 м.. Ежедневно от повърхността на Мъртво море се
изпаряват 8 – 12 мм вода, на 100 г и морето отстъпва от брега с около 40 м.
Величествени планини от територията на Израел и Йордания ограждат водната
площ на известно от хиляди години с невероятната си сила море - неповторим
източник на здраве и красота. Скрити в неговите дълбини се намират
концентрирани минерали, натрупвани с милиони години, а от древни времена
славата на Мъртво море е привличала потоци от посетители от всички точки на
света, желаещи да се възползват от неговия здравословен и разкрасяващ за кожата
ефект. /По пътя ще имате възможност да посетите и магазин с разнообразни
козметични продукти/. Разполагате с уникалната възможност да направите плаж,
лековита кална баня или да поплувате в безтегловност в най-соленото море на
Земята.
Връщане в Натания около 18.00 часа.
Цена:
91 евро на възрастен/дете при мин. 15 човека,
77 евро на възрастен/дете при мин. 20 човека.

екскурзия до Галилея, Назарет и река Йордан
Целодневна
екскурзия
до
Галилея,
Назарет
и
река
Йордан.
Среща около 09.00 ч. с екскурзовода за Целодневна екскурзия до Галилея,
Назарет и река Йордан. В Назарет - „цветето на Галилея” ще посетите базиликата
Благовещение – мястото, на което Архангел Гавраил се явява пред Дева Мария, за
да и съобщи благата вест, че тя ще роди Христос. Продължаваме за библейска
Галилея : Кана Галилейска, мястото, на което Исус извършва първото чудо превръща водата във вино, на Галилейското езеро е открит и един от най-старите
кораби, за който вярват, че е Мойсеевия ковчег, а в Капернаум се намира
синагогата, в която е служел Христос и Табха и на това място Исус извършва
второто чудо - нахранва няколко хиляди души като умножава пет хляба и две
риби. Следва спирка при Йорденид, мястото на река Йордан, където Йоан
Кръстител е извършил ритуала по покръстването на Исус Христос. Реката води
началото си от подножието на планината Хермон и влива водите си в Мъртво
море чрез езерото Кинарет. Разполагате със свободно време край реката за
потапяне в свещенната река. Не забравяйте да вземете и своя „сертификат”, да
запазите
робата
си
и
отнесете
за
здраве
малко
вода.
Връщане в Натания около 18.00 часа.
Цена:
70 евро на възрастен/дете при мин. 15 човека,
56 евро за възрастен/дете при мин.20 човека.

SVETA TOURS LTD

