Ceļojums, "IZRAĒLA - ZEME, KUR PIENS UN MEDUS TEK"
10.03. - 17.03.2018. SKOLĒNU PAVASARA BRĪVLAIKĀ !!! (8 dienas/ 7 naktis)
11.10. - 18.10.2018. (8 dienas/ 7 naktis)
Telaviva – Nācarete – Galileja – Kāna – Tibērija – Tabha – Kapernauma – Haifa – Cēzareja – Jaffa – Bētleme –
Jeruzāleme – Nāves jūra – Telaviva

Piedāvājam doties bagātiem iespaidiem pilnā ceļojumā uz Izraēlu – Zemi, kur piens un medus tek. Ceļojuma laikā
pabūsiet Nācaretē – Marijas un Jāzepa dzimtajā pilsētā, Kānā – kur ūdens tika pārvērsts vīnā, savām acīm ieraudzīsiet slaveno
Galilejas jūru, kur Jēzus staigāja pa ūdens virsmu. Apskatīsiet Kapernaumu, kura tik daudz pieminēta Bībelē. Varēsiet paši
pagremdēties Jordānas upē - pasaulslavenajā ūdenskristību vietā Jardenit. Pabūsiet Tabhā – maizes pavairošanas vietā, baudīsiet
slaveno Pētera zivi, pabūsiet Karmela kalnā, kur Ēlija tika galā ar Baala praviešiem. Apskatīsiet Haifu un Unesco iekļautos Bahaiju
dārzus. Apmeklēsiet Cēzareju - tā laika galvaspilsētu un savām acīm varēsiet apskatīt Poncija Pilāta rezidences atliekas, būsiet
Jaffo pilsētā – vienā no pasaules vecākajām ostām.
Protams, dosieties uz Jeruzālemi, apsatīsiet arī Eļļas kalnu, Ciānas kalnu, Ģetzemenes dārzu. Ieiesiet Jeruzālemes
vecpilsētā caur Lauvas vārtiem, iziesiet daļu slavenās Via Dolorosa, apskatīsiet Antonija cietokšņa izrakumus, daļu Jeruzālemes
pazemes, Raudu mūri – pasaulslavenā Salamana tempļa rietumu mūra daļu, Jēzus kapa baznīcu, pabūsiet arī ebreju kvartālā.
Brauksiet arī uz Aela ieleju, kur Dāvids cīnījās ar Goliātu un Bētlemi, kur piedzima Jēzus.
Īpašs brauciens paredzēts pa Jūdejas tuksnesi garām Jērikai uz Nāves jeb kā ebreji sauc Sāls jūru, kura slavena ne tikai
ar savu sāļumu, bet arī ar to, ka atrodas 418 metrus zem jūras līmeņa, bagāta ar daudzām minerālvielām un tās ūdens blīvums ļauj
noturēt cilvēku virs ūdens. Būs iespēja iegādāties arī slavenās nāves jūras kosmētikas rūpnīcas AHAVA produktus.
Ceļojums īpašs arī ar to, ka 3 naktis pavadīsiet viesnīcā Nācaretē un 4 naktis viesnīcā Bētlemē ar brokastīm un
vakariņām iekļautām cenā, baudīsiet peldes un veselīgās dūņu maskas Nāves jūrā, kā arī saņemsiet papildus 4 patīkamus
BONUSUS.

MARTA TŪRES CENA tikai 881€ standarta cenas 985€ vietā. Uzdāviniet sev 104 €!
OKTOBRA TŪRES CENA tikai 885€ standarta cenas 985€ vietā. Uzdāviniet sev 100 €!
+ 3 LIELISKAS DĀVANAS * Cena norādīta par 1 pieaugušo divvietīgā (DBL) numurā, ja tajā dzīvo divi pieaugušie
Ceļojuma cenā iekļauts: Aviobiļetes Rīga – Telaviva – Rīga ar mugursomu (40x30x20cm) rokas bagāžu līdz 10
kg/pers ( ar izmēriem 55x40x23cm), Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta, Dzīvošana 4* viesnīcās 7 naktis (3 naktis
Nācaretē, 4 naktis Bētlemē), Ēdināšana: brokastis un vakariņas, ekskursijas komfortablā autobusā ar krievvalodīgu
gidu
DĀVANAS: 1. Apmaksātas ieejas maksas objektos, 2. Brauciens ar kuģi pa Galilejas jūru, 3. Apmaksātas pusdienas
restorānā Galilejas jūras krastā.
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