CIRCUIT ISRAEL 2021
5-9 Octombrie 2021
Ziua 1 (5 Octombrie
Octombrie)): Întâlnire la Aeroportul Internațional “Avram Iancu”
(Cluj-Napoca) în data de 5 Octombrie 2021 la ora 03:30 cu reprezentantul
agenției. Zbor spre Tel Aviv. Chiar din aeroport grupul va fi preluat de către
ghidul român care va însoți grupul pe tot parcursul excursiei.
Începem itinerariul cu un tur panoramic al orașului Tel Aviv și al orașului
Jaffa care este un vechi port pe malul Mării Mediterane, acum faimos cartier
al artiștilor. Facem și un scurt popas la apeductul din Cezareea . Vizităm
ădini BAHAI pentru a
orașul Haifa - care se află la poalele Muntelui Carmel
Carmel. Aici vom poposi la celebrele gr
gră
admira terasele suspendate. Excursia continuă cu Cana Galileei
Galileei, locul unde Isus a făcut minunea
ării apei în vin
“transform
transformă
vin””. Facem o vizită de ansamblu a Nazaretului, cu oprire la Biserica “Buna
ă și cazare în Betleem la
Vestire
Vestire””, cea mai mare construcție romano-catolică din Orientul Mijlociu. Cin
Cină
hotel de 4*.

): Micul dejun. Ne îndreptăm spre pustiul Iudeii, unde
Ziua 2 (6 Octombrie
Octombrie):
vom intra în cel mai vechi oraș din lume, Ierihon
Ierihon, cu o scurtă oprire la Dudul
lui Zacheu
Zacheu, și popas la Muntele Carantania, locul în care a fost dus Isus de
duhul pentru a fi ispitit. Apoi vom continua traseul de-a lungul Iordanului, la
locul Botezului. Ultima oprire va fi la renumita staţiune Qalya pentru a face baie
ă și cazare în Betleem la hotel de 4*.
în Marea Moartă. Cin
Cină
): Micul dejun
Ziua 3 (7 Octombrie
Octombrie):
dejun.. Urmează vizitarea Betleemului Biserica Na
Nașșterii Domnului ,cu peștera locului de origine şi Câmpia
Păstorilor
storilor.. Opțional, se pot vizita imprejurimile Herodionului, una din
fortaretele unice ale lui Irod. Mergem în Ierusalim pentru a vizita Grădina
ă
Mormantului GOL. Urmează Muntele Sionului
Sionului, locul Cinei cea de Taină. Cin
Cină
și cazare în Betleem la hotel de 4*.

Ziua 4 (8 Octombrie) : Micul dejun. Începem ziua cu parcurgerea pe jos a Via
ântul Morm
ânt, Golgota
Dolorosa cu cele 14 opriri. Vizităm Sf
Sfâ
Mormâ
Golgota, Piatra
Ungerii
spre
Muntele
Scopus
Ungerii. Mergem
pentru panorama Muntelui
Măslinilor
slinilor, vizităm Biserica Pater Noster
Noster, iar apoi coborâm spre Biserica
ădina Ghetsimani cu Biserica Na
Dominus Flevit, Gr
Gră
Națțiunilor și Pe
Peșștera
ă și cazare în Betleem
Ghetsimani
Ghetsimani.. Ultimul popas va fi la Zidul Plângerii. Cin
Cină
la hotel de 4*.
Ziua 5 (9 Octombrie
): Transfer aeroport Tel Aviv. După efectuarea formalităților de check-in, ne vom îmbarca
Octombrie):
15 și sosire în Cluj-Napoca la ora 13:
25
pe cursa WIZZ AIR W6 3480 cu decolare din Tel Aviv la ora 10:
0:1
13:25
25..

Ă ÎN CAMER
Ă DUBL
Ă / TRIPL
Ă
TARIF EARLY BOOKING PÂNĂ ÎN 30.05.2021 - 614 € / PERSOAN
PERSOANĂ
CAMERĂ
DUBLĂ
TRIPLĂ
TARIF STANDARD 659 € / PERSOAN
Ă ÎN CAMER
Ă DUBL
Ă / TRIPL
Ă
PERSOANĂ
CAMERĂ
DUBLĂ
TRIPLĂ

ORARUL DE ZBOR:

TUR: W6 3479 5 OCTOMBRIE CLJ 06:25 -> TLV 09:25
RETUR: W6 3480 9 OCTOMBRIE TLV 10:15 -> CLJ 13:25
TARIFUL INCLUDE:
Biletul de avion CLJ - TLV - CLJ - cu bagaj mic de mână inclus (40x30x20 cm, max 10kg) + troller de cabină
(55x40x23 cm, max 10kg) + check-in și îmbarcare prioritară
Cazarea: 4 nopţi la hoteluri de 4* - demipensiune ( mic dejun si cină)
Intrarea la toate obiectivele turistice menționate în program.
Ghid vorbitor de limbă română
Reprezentant specializat din partea agentiei – insoțitor de grup
Transportul cu autocar modern
ti sonorizare pe tot parcursul excursiei
Închiriere căș
ăști

TARIFUL NU INCLUDE:
Bac
Bacșșiș ,,TIPs
,,TIPs”” Pentru șofer si ghid - obligatoriu (30 €/pers) - se achită la însoțitorul de grup
Supliment cameră single (200 €/persoană)
Asigurarea storno și asigurarea medicală , aproximativ 87 RON/persoană - recomandată
Testele sau documentele necesare călătoriei, în funcție de informarea primită de la partenerii din Israel
înainte de plecare
Bagaj de cal
ă - 10 kg - de la 80 € (dus-intors)
cală
- 20 kg - de la 110 € (dus-intors)
- 32 kg - de la 140 € (dus-intors)
ă: Tarife preferen
Not
Notă
preferențțiale la unele clinici de testare. Consultantul de turism Filadelfia vă poate oferi
mai multe informa
informațții.
ță
Conditii de călătorie în momentul de fa
față
ță::
Persoanele cu drept de intrare ȋn Statul Israel trebuie să prezinte la ȋmbarcare un test cu rezultat negativ
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii în acest stat.

Ă:
TERMENE DE PLAT
PLATĂ
10% din prețul pachetului turistic la înscriere;
20% din prețul pachetului turistic până la expirarea EB-ului;
70% din prețul pachetului turistic cu minim 45 zile înaintea plecării.

ȚII DE ANULARE / PENALIZ
ĂRI:
CONDI
CONDIȚ
PENALIZĂ
10% din prețul pachetului turistic daca renunțarea se face cu 60 zile înaintea plecării;
30% din prețul pachetului turistic daca renunțarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile înaintea plecării;
80% din prețul pachetului turistic daca renunțarea se face in intervalul 29 zile - 21 zile înaintea plecării;
100% din prețul pachetului turistic daca renunțarea se face intr-un interval mai mic de 21 zile calendaristice
inainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.

OBSERVA
ŢII
OBSERVAŢ
II::
�
�
�
�
�
�

�
�

Agentia tour operatoare poate schimba ordinea programului pe zile sau înlocui unele obiective din
motive de securitate în funcție de programul festivităților și posibilităților de participare.
De asemenea, programul pe zile - ordinea vizitelor - poate fi modificat, cu păstrarea integrală a vizitelor
menţionate în program.
Orele plecare/sosire, pot suferi modificări nesemnificative.
Ordinea cazării va în funcție de confirmarea disponibilității la hoteluri conform ofertei. Categoria
hotelurilor este cea oficială pentru Israel și Palestina.
Documentele necesare călătoriei: pa
paşşaport valabil cel pu
puţţin 6 luni de la data întoarcerii şi
asigurare medical
ă
(recomandat
ă
,
dar
nu
obligatorie).
medicală (recomandată
Agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe
teritoriul propriu, sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu. Agenţia nu poate fi făcută
răspunzătoare pentru astfel de situaţii, ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile
de a-i fi refuzată intrarea în Israel şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident
petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statul
israelian.
Shekelul nou este moneda oficială a statului Israel şi (împreuna cu dinarul iordanian) al statului
Palestinian. Un shekel nou valorează 100 de agorot noi.
Recomandăm sa aveţi la dumneavoastră DOLARI AMERICANI
AMERICANI.

