
AVIO ceļojums: Shalom, Izraēla!

Jeruzāleme – Bētleme – Tel Aviva – Jaffa – Nāves jūra

Izlidošanas datums: 18.11.2016. - 25.11.2016. (8 dienas - ar tiešo lidojumu Rīga - Tel Aviva - Rīga)

1.diena. 18.11. 
Izlidošana no Rīgas plkst.06:00.
Ielidošana Tel Avivā plkst.10:05. Transfērs no lidostas uz Netāniju. Iekārtošanās viesnīcā Margoa Hotel Netanya 3***

http://www.hotelmargoa.co.il/, brīvais laiks un nakts Netānijā.

2.diena. 19.11. No Dzimšanas līdz Augšām celšanai. Bētleme un Senā pilsēta Jeruzāleme.
Bētleme. Viens no pašiem senākajiem Svētās Zemes tempļiem. Kristus piedzimšanas vieta – Kristus dzimšanas ala, Sv.Hieronīma ala, brīnumdarītājas
Bētlemes Dievmātes svētbilde. Panorāmas skats uz Jeruzālemi no Eleonas kalna. Kristiešu kvartāls. Krusta ceļš. Kunga kapa baznīca. Ebreju kvartāls: Raudu
mūris – vislielākā ebreju svētvieta. Musulmaņu kvartāls: panorāmas skats uz “Klinšu kupolu” un Al Aqsa mošeju.
Nakšņošana Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***

3.diena. 20.11. Tel Aviva. Jaffa (apskates ekskursija uz ½ diena, dāvana no Dimantu biržas).
Senā Jaffa (Ioppija), kur kā stāsta leģenda, Noass uzbūvēja savu škirstu un Persijs atbrīvoja Andromedu. Pastaiga pa ieliņām, kuras atceras gan Maķedonijas
Aleksandru, gan Ričardu Lauvassirdi, gan arī Napoleonu. No šejienes sākas svētceļojuma maršruts uz Jeruzālemi. Tel Aviva – Izraēlas kultūras un tūrisma
centrs. Dimantu birža, kas ir viena no lielākajām pasaulē. “No dimanta līdz briljantiem” – privāts muzejs, kas atvērts barona Opnheimeira, “De Beers”
kompānijas dibinātāja piemiņai. Izstāžu zāles apmeklēšana, kur pārdevēji-konsultanti palīdzēs Jums iegādāties visā pasaulē zināmus Izraēlas juvelieru
rotājumus. Otrajā dienas daļā – atpūta pie jūras.
Nakts Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***

4.diena. 21.11. Caur Jūdas tuksnesi – atpūta pie Nāves jūras.
Jūdas tuksnesis – kristietības dzimšanas vieta, no seniem klosteriem līdz mūsdienīgām pilsētām. Unikāla dabas sanatorija – Nāves jūra, kas atrodas 420 metrus
zem jūras līmeņa. Iepazīšanās ar Nāves jūras kosmētikas īpatnībām. Pārdevēji-konsultanti palīdzēs Jūs iegādāties kosmētiskos līdzekļus. Atpūta un peldes Nāves
jūrā.
Nakts Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***

5.diena. 22.11. Izraēlas ziemeļi – Bībeles Galileja.
Brīva diena vai iespēja doties ekskursijā: Izraēlas ziemeļi – Bībeles Galileja (par papildus maksu – 60 €, sākot no 24 cilvēkiem).
Nācarete – pilsēta, kas cieši saistīta ar Jēzus Kristus dzīvi. Pasludināšanas baznīca, zem mājas, kur dzīvoja Svētā ģimene. Erceņģeļa Gabriela baznīca pie
Jaunavas Marijas avota. Galilejas jūra (Kineretes ezers). Kapernauma. 12 apustuļu klosteris. Svētību kalns (apskate). Tabha – vieta, kur notika zivju un maizes
dalīšanas brīnums. Jardenīts – tradicionālā svētceļnieku kristību vieta svētajos Jordānas upes ūdeņos. Tverija – viena no četrām svētajām ebreju pilsētām. 
Nakts Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***.

6.diena. 23.11. – Bībeles stāsti par Jēriku un Jūdu tuksneša klosteris.
Brīva diena vai iespēja doties ekskursijā: Bībeles stāsti par Jēriku un Jūdu tuksneša klosteris (par papildus samaksu – 60 €).
Jūdu tuksnesis – kristietības dzimšanas vieta, Svētās Zemes pirmie klosteri.
Labā Samarieša māja (garām braucot). Georgija Hozevita klostera Vai Kelt panorāma. Jērika (palestīniešu autonomija) – viena no vecākajām pilsētām
pasaulē, kas dibināta vairāk nekā 10 tūkstošus gadus atpakaļ. Karantāla kalns un kārdinājuma klosteris. Vifavara – patiesā vieta, kur tika kristīts Jēzus Kristus
Jordānas upes ūdeņos.
Nakts Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***

7.diena. 24.11. Vidusjūras piekrastes pilsētas: Keisarija, Haida, Akko.
Brīva diena vai iespēja doties ekskursijā: Vidusjūras piekrastes pilsētas: Keisarija, Haifa un Akko (par papildus samaksu – 65 €).
Piejūras ciematiņš – Keisarija – pilsēta-osta un romiešu prokuratoru rezidence, kā arī Romas impērijas laika kultūras centrs. Leģendas vēsta, ka tieši šeit
krustneši noglabāja Svēto Grālu un no šejienes no izveda uz Eiropu. Haifa (apskates ekskursija) – pilsēta, kuru sauc arī par ziemeļu Izraēlas galvaspilsētu, kas
priecē ar savu pārsteidzošo skaistumu. Karmela kalns, karmelītu ordeņa pasaules centrs – Stella Maris klosteris, pravieša Elija ala. Akko – pilsēta ar gadsimtiem
senu vēsturi, kura tiek pieminēta jau Senās Ēģiptes papirusos no 19.gs. p.m.ē. Krustnešu karalistes galvaspilsēta XII gs.: lieliski saglabājušās nocietinājuma sienas,
pazemes tuneļi, bruņinieku zāles. Akko vecpilsēta ir iekļauta UNESCO. Nakts Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***.

8 diena. 25.11.
Izlidošana no Tel Avivas plkst.10:55. Ielidošana Rīgā plkst.15:15.

Ceļojuma cena vienam cilvēkam (lidojums + viesnīca Margoa Hotel Netanya 3***ar brokastīm)

http://www.hotelmargoa.co.il/

Viesnīca Datums 1 pieaug.divvietīgā
numuriņā

1 pieaug.vienvietīgā
numuriņā

1 pieaug.trīsvietīgā
numuriņā

Cena bērnam (līdz
12 g.)

Piemaksa par
vakariņām

Margoa
Hotel
Netanya
3***

18.11.-
25.11. 785 EUR 1029 EUR 774 EUR 670 EUR 164 EUR

Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
- Avio pārlidojums: Rīga - Tel Aviva – Rīga. 06:00 izlidošana no Rīgas – 10:05 ielidošana Tel Aviva; 10:55 izlidošana no Tel Avivas–15:15 ielidošana Rīga;
- Rokas bagāža (max svars 5 kg, max izmērs 55сmx40сmx20 сm), nododāma bagāža: 1 soma (max svars 23 kg, 100х50х80 cm);
- Transfērs lidosta – viesnīca - lidosta;
- Izmitināšana izvēlētās kategorija viesnīcā ar brokastīm Netānijā Margoa Hotel Netanya 3***.vai par piemaksu – ar vakariņām;
- Grupas ekskursijas ar krievu valodā runājošu gidu;

http://www.hotelmargoa.co.il/
http://www.hotelmargoa.co.il/


- Dāvanas no firmas.

Cenā nav iekļauts:
- Izraēlas vīza, ja nepieciešama – no 21 EUR;
- Medicīniskā apdrošināšana uz visu ceļojuma laiku – no 10 EUR;
- Piemaksa par early check-in viesnīcā pirmajā dienā –no 30 EUR no cilvēka (uz pieprasījuma);
- Ekskursijas, kas norādītas kā par papildus maksu;
- Dzeramnauda.

Dokumentu saņemšanas veids - elektroniskās biļetes + vaučeris. 3/5 dienas pirms ceļojuma sākuma/izlidošanas uz e-pastu tiks nosūtīts rezervācijas
apstiprinājums aviobiļete ar biļešu numuriem, kas arī būs elektroniskās biļetes + vaučeris. Rezervācijas apstiprinājums jāuzrāda reģistrējoties uz reisu.

*Tūroperators ir tiesīgs mainīt ceļojuma programmas secību.
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