ЙОРДАНИЯ и ИЗРАЕЛ

САМОЛЕТНА ПРОГРАМА
8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ
23.03.12 / 27.04.12 / 31.08.2012 / 26.10.2012 / 28.12.2012

ПРОГРАМА

1-ви ден: София – Тел Авив
Отпътуване от летище София в 10.50 ч. с АК El Al. Пристигане на летище Бен
Гурион в 12.15 ч. Настаняванe в хотел в Тел Авив. Разглеждане на стария град
Яффо (Яфа): Мостът на желанията, старото пристанище, часовниковата кула.
Вечеря. Нощувка.
2-ри ден: Тел Авив - р. Йордан – Галилейско море – Капернаум – Табха –
Назарет
Закуска. Отпътуване за Библейска Галилея. Посещение на река Йордан, където Исус
Христос е покръстен от Йоан Кръстител. Обиколка по местата където Исус е
извършвал чудеса около Галилейско море. Табха – мястото където е станало чудото
с нахранването на 5000 души с 5 хляба и 2 риби, разглеждане на руините на древния
Капернаум, където в къщата на Симон (Петър) е живял самият Исус. Отпътуване за
Назарет. Разглеждане на базиликата „Благовещение”, работилницата на Йосиф,
параклиса „Св. Архангел Гавраил” и православната църква с кладенеца на Дева
Мария. Настаняване в хотел в Тверия. Вечеря. Нощувка.
3-ти ден: Тверия – Джераш - Аман
Закуска. Отпътуваме за Йордания. Туристическа обиколка на Джераш - древен град
населяван още от бронзовата епоха и известен като „Помпей на Средния Изток” със
запазени до наши дни останки от римски храмове, театри, улици ии сгради.
Отпътуване за столицата на Хашемитското кралство – Аман – панорамна обиколка
на града. При възможност и ако остане време посещенние на Цитаделата и
археологическия музей. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.

4 ден: Петра
Закуска. * Екскурзия до „Изгубения град” Петра (задължително се доплаща)– едно
от новите Седем чудеса на света. Върви се около час пеша из извиващ се сред
планината каньон, в който се намират останките от старинния град. Местният
екскурзовод разказва за историята и археологическите находки в този необикновен
комплекс от храмове, жилища и гробници, изсечени в разноцветните скали на
каньона преди повече от 2000 години. Настаняване в хотел във Вади Муса (Петра).
Вечеря. Нощувка.
5-ти ден: Петра – Ейлат
Закуска. Отпътуване най-популярния израелски курорт Ейлат, на брега на Червено
море.
*По желание екскурзия (заплаща се допълнително) до националния парк Тимна в
пустинята Негев, където се намират рудниците на цар Соломон – едни от найстарите в света (използвани повече от хилядолетие преди Христа). Разглеждане и на
уникалните скални феномени в парка Тимна, които наподобяват Мелнишките
пирамиди, но са раположени на няколко десетки пъти по-голяма територия от тези
край Мелник.*По желание (заплаща се допълнително) посещение на най-голямата
атракция на Ейлат - аквариумът и най-впечатляваща подводна обсерватория стотонната стоманена кула, забита в морето, около която от естествени материали е
изграден коралов риф. Настаняванe в хотел в Ейлат. Вечеря. Нощувка.
6-ти ден: Ейлат – Мъртво море – Йерусалим
Закуска. Посещение на Мъртво море. Възможност за къпане в най-соленото море на
света, чиято соленост е 16 пъти по-голяма от тази на Черно море. Отпътуване за
Йерусалим. Разглеждане на светите места: Маслиновия хълм – мястото на
Възнесение Христово, православната църква „Мария Магдалена”, Гетсиманската
градина и базиликата в нея. Настаняване в хотел в Йерусалим. Вечеря. Нощувка.
7-ми ден: Витлеем – Йерусалим
Закуска. Посещение на Витлеем и базиликата „Рождество Христово”, на чието място
е роден Исус Христос. Пешеходна обиколка на Стария град на Йерусалим. Разходка
из арменския, арабския и еврейския квартал на града по „Виа Долороса“ (Пътя на
Страданието), по който е вървял Исус към Голгота. Поклонение на Божи гроб – след
което всички вече са хаджии, стената на плача. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
8-ми ден: Йерусалим – София
Ранна закуска. В трансфер до летище „Бен Гурион”. Отпътуване за България в 05.00
ч. Пристигане на летище София в 07.45 ч.

Хотели 3*/4*

Възрастен в
двойна стая
1 538 лв.

Единична стая
1866 лв.

Трети
възрастен
1462 лв.

Дете до 12 г.
1438 лв.

Цените включват:
• самолетен билет София – Тел Авив – София
• 7 нощувки със закуски в хотели 3*/4*
• 7 вечери
• трансфери по програмата
• туристическа обиколка в Джераш и Аман
• туристическа обиколка на Тел Авив и Яффо
• туристическа обиколка на Йерусалим
• посещение на Витлеем, р. Йордан, Галилейско море, Капернаум, Табха,
Назарет, Тверия
• екскурзия до Мъртво Море
• медицинска застраховка за периода на пътуването
• местен екскурзовод на български/руски език
• водач от фирмата
• Сертификат за хаджийство
Цените не включват:
• летищни такси – 122 EUR към 01. 07.10 г.
• Еднодневна екскурзия до Петра – 218 $
• входно-изходни такси на границата с Йордания – 48 $
• екскурзия до национлен парк Тимна – 45 $
• посещение на аквариумът в Ейлат – 45 $
• разходи от личен характер
• бакшиши за екскурзовод и шофьор ~ по 2 $ на ден ( 15 $)
Допълнителна информация по програмата:
• валута – шекел (1 лев ~ 3 шекела)
• код за Израел от България – 00972
• код за България от Израел – 00359
Примерни хотели по програмата:
хотел Deborah
Тел Авив
хотел Astoria
Тверия
хотел Liwan
Aман
хотел Petra Palace
Петра
хотел Americana
Eйлат
хотел Jerusalem Gate Йерусалим
*При промяна на курса цените ще бъдат актуализирани към датата на плащане.
*екскурзиите не са включени в пакетната цена.
*Летищните такси подлежат на препотвърждение.
*Офертата важи при минимум 30 туриста. Резервация се прави с 50% от сумата. Остатъкът
трябва да бъде внесен до 20 дни преди датата на тръгване.

SVETA TOURS LTD

