PELERINAJ ÎN ISRAEL ŞI IORDANIA

Perioada: 19-26 februarie 2019

Durata: 8 zile

Nr. turişti: 48

Plecarea:
- Biserica Penticostală Betleem - Vicovu de Sus
19 februarie 2019, 00:00
- Aeroportul din Iaşi, 19 februarie 2019, 06:00

Sosirea:
- Aeroportul Ben Gurion - Tel Aviv (Israel)
19 februarie 2019, 09:00

Întoarcerea:
- Aeroportul Queen Alia - Amman (Iordania)
26 februarie 2019, 13:00

Sosirea:
- Aeroportul Otopeni - Bucureşti, 26 februarie,
16:00
- Biserica Penticostală Betleem - Vicovu de Sus,
27 februarie 2019, 01:00

Itinerariul: Tel Aviv - Ierusalim - Betleem - Masada - Ein Gedi - Marea Moartă - Quaser el Yehud
- Cana Galileii - Muntele Tabor - Zikhron Ya'akov - Tabgha - Capernaum - Marea Galileii - Banias
(Cezareea lui Filip) - Nazaret - Jerash - Muntele Nebo - Madaba - Petra - Amman
Lungimea traseului: aprox. 1200 km

Preţul excursiei: aprox. 1099 euro / persoană

ANUNŢUL PELERINAJULUI
Stimaţi potenţiali pelerini în Ţara Sfântă, vă prezint mai jos traseul pe care l-am făcut împreună cu
ghidul nostru Daniel Stanger, care include doar o parte din obiectivele deja vizitate în 2017,
esenţiale pentru cei care vor veni pentru prima dată, şi care oricum merită văzute şi a doua oară:
Ierusalim, Ghetsimani, Via Dolorosa, Grădina Mormântului, Câmpul Păstorilor în Betleem, Marea
Moartă, Masada, Capernaum, plimbare cu barca pe Marea Galileii. Dar vor fi foarte multe obiective
noi: Quaser El Yehud - locul în care Domnul Isus Hristos a fost botezat în Iordan (în pustia Iudeii),
Cana Galileii, Tabgha, Muntele Tabor, Cezareea lui Filipi (la poalele muntelui Hermon, de unde
izvorăşte Iordanul). În ultimele două zile din traseu, vom trece graniţa în Iordania, ca să vizităm
Petra (muntele şi cetatea în care locuiau odinioară edomiţii, urmaşii lui Esau), muntele Nebo (unde
a murit Moise), şi alte obiective importante.
Vom merge tot prin agenţia de turism EL NIFLA TOURS a ghidului Daniel Stanger. Daniel
Stanger lucrează acum în echipă cu Adelina, fiica lui, aşa că în unele zile ne va ghida Adelina, iar în
alte zile Daniel. În Iordania ne va prelua un ghid local, deoarece ghizii israelieni nu au voie sa facă
ghidaj în Iordania.

Pelerinajul va dura tot 7 zile şi 7 nopti (fără ziua necesară pentru transfer): plecare 19 februarie
2019, marţi dimineaţa ora 00:00 din Vicovu de Sus, zbor din Iaşi la ora 06:00, sosire în Tel Aviv la
ora 09:00 cu compania de zbor Wizz Air. Întoarcerea va fi pe 26 februarie 2019 din Amman
(capitala Iordaniei), ora 13:00, cu compania de zbor Ryanair, aterizare în Bucuresti la ora 16:00, iar
sosirea acasă în Vicov cu autocarul va fi la miezul nopţii. Prin faptul că ne întoarcem din Amman,
scutim astfel controlul de securitate la trecerea vămii dintre Iordania şi Israel, plus câteva ore bune
de drum cu autocarul până la aeroportul din Tel Aviv.
Grupul va fi de 48 persoane - capacitatea maximă de locuri în autocarele din Iordania.
Preţul total al excursiei va fi de aprox. 1099 euro, preţ care include costul pelerinajului (autocar,
cazare, mic dejun + cină, intrări la obiective, bacşiş la sofer), asigurările medicale, biletele de avion
dus-întors cu bagaj de cală, autocarele de transfer Vicov-Iasi şi Bucureşti-Vicov, bacşişuri la
hoteluri in Israel si Iordania, viza de intrare în Iordania, prânz in fiecare zi, intrări la toate
obiectivele opţionale. Tariful e mai mare decât în 2017 din cauză că avem Iordania în traseu, unde
cazările sunt mai scumpe decat în Israel (oricum şi in Israel cazările s-au scumpit cu 10% faţă de
anul trecut). Cine nu doreşte să servească prânzul în anumite zile sau să viziteze anumite obiective
opţionale va plăti mai puţin (aprox. 1025 euro preţul minim).
Pentru înscriere, trebuie să luaţi legătura direct cu mine şi să achitaţi avansul:
- 200 euro/persoană la înscriere - bani care acoperă avansul pe care îl plătesc agenţiei in Israel şi
avansul pe care l-am plătit deja pentru biletele de avion. Cine nu are euro îmi poate da 1000 de lei
(cursul valutar nu e aşa de ridicat, dar facem acum suma rotundă, iar în ianuarie veţi plăti mai puţin).
- aprox. 135 euro în luna ianuarie 2019, pentru diferenţa de bani la biletele de zbor, asigurarea
medicală şi autocarul până la Iaşi + întoarcerea de la Bucureşti, ecuson, broşură cu cântări religioase.
- restul se achită in Israel: 650 euro direct la ghid în prima zi, intrările opţionale se achită
ghidului pe parcurs, viza se plăteşte la vama iordaniană, bacşisurile la hoteluri, prânzurile la
restaurant.
Condiţii de rambursare:
- până pe 1 octombrie 2018 inclusiv, avansul se rambursează integral daca o persoană renunţă;
- din 2 octombrie până pe 1 ianuarie 2019 inclusiv, avansul se rambursează parţial, cu 50 euro mai
puţin: taxă de schimbare a numelui pasagerului la compania de zbor Ryanair;
- din 2 ianuarie până pe 15 februarie 2019 inclusiv, NUMAI DACĂ se găseşte pasager înlocuitor,
se rambursează cu 100 euro mai puţin: 50 euro taxă schimbare nume pasager Ryanair + 50 euro
taxă schimbare nume la compania de zbor Wizzair.
- după data de 15 februarie, sau dacă un pasager nu se prezintă la autocar în ziua plecării, NU SE
OFERĂ NICIO RAMBURSARE.
Sunt bineveniţi în grup toţi doritorii de la bisericile penticostale din Vicovu de Sus: familişti,
persoane necăsătorite, tineri sau persoane mai în vârstă cărora sănătatea le permite să meargă pe jos.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Însoţitor de grup,
Tiberius Ghiurău - 0746761410
tiberius.ghiurau@yahoo.com

ITINERARIUL PELERINAJULUI
Ziua 1 – 19 feb - marţi - etapa BETLEEM
Sosire pe Aeroportul Ben Gurion - Tel Aviv
Întâlnire cu ghidul în jurul orei 10:30 – 11:00
Zidul Plângerii - Ierusalim
Masa de prânz – opţional – restaurant Beduin din Betleem + şedinţă foto în costume arabe – aprox
18 euro
Câmpul păstorilor din Betleem
Cazare în Betleem
Ziua 2 – 20 feb - miercuri - etapa IERUSALIM
Muntele Templului
Poarta Oilor
Scăldătoarea Bethesda – 3 euro - opţional
Via Dolorosa / Grădina Mormântului
Masa de prânz – opţional – bufet – 18 euro
Muntele Măslinilor / Grădina Ghetsimani
Cazare în Betleem
Opţional tur de seară (Ierusalimul noaptea) – 20-25 euro de persoană – grup minim 25 persoane
Ziua 3 – 21 feb - joi - etapa MAREA MOARTĂ
Fortăreaţa Masada (opţional, 20 euro persoană)
Ein-Gedi - locul biblic în care David s-a ascuns de Împăratul Saul
Masa de prânz – opţional – bufet sau sandviş (12-18 euro)
Qaser El Yehud – locul de botez al Domnului Isus Hristos
Plajă la Marea Moartă
Cazare în Betleem
Ziua 4 – 22 feb - vineri - etapa GALILEEA
Zikhron Ya'akov - Kibbutz Beth-El - opţional - se va decide mai târziu
Cana Galileii
Shaorma sau Falafel – opţional 12-15 euro
Muntele Tabor
Intrarea Shabatului - participare la o sinagogă (masă speciala de Shabat cu Kidush) SAU la o
biserica mesianica (opţional, în funcţie de orar, locuri în sală, cina la hotel etc.) – se va decide
mai târziu
Cazare în Tiberiada sau Nazaret
Ziua 5 – 23 feb - sâmbătă - etapa MAREA GALILEII
Tabgha - locul înmulţirii pâinilor şi al reabilitării apostolului Petru de către Domnul Isus
Capernaum
Închinare pe barcă pe Marea Galileii
Muzeu cu barcă din sec. I (opţional – 6 euro)
Masa de pranz – opţional – peştele Sf. Petru – 20 euro
Banias – Cezareea lui Filip şi izvoarele Iordanului, la poalele Muntelui Hermon
Cazare în Tiberiada sau Nazaret

Ziua 6 - 24 feb - duminică - etapa IORDANIA
Deplasare spre graniţă dimineaţa devreme în jur de ora 8:00
Muntele Nebo - locul unde a murit Moise
Madaba - mozaicuri şi ruine ale bisericilor creştine din primele secole
Jerash - cel mai bine conservat oraş roman din Antichitate
Cazare la Petra
Ziua 7 – 25 feb - luni - etapa PETRA
Petra - muntele Seir, locuinţa edomiţilor, urmaşii lui Esau
Cazare la Petra
Ziua 8 – 26 feb - marţi
Plecare din Amman la ora 13:00
Preţ: 690 euro de persoană în cameră dublă sau triplă / supliment de single – 270 euro
Preţul e valabil pentru peste 30 persoane (31+). Pentru grup mai mic de 31 persoane, preţul va
creşte cu 200 euro de persoană.
Preţul include: cazare la hoteluri 3 stele în regim demi-pensiune (2 mese pe zi), autocar, ghid,
intrări (nu şi cele opţionale), bacşiş pentru şofer, căşti audio.
Pretul nu include: transferuri la aeroport în România, bilete de avion, asigurare medicală
obligatorie, tur de seară (20-25 euro), mese de prânz (12-20 euro), ieşirea din Israel spre Iordania
(aprox. 35 euro), bacşişuri penru Iordania, bacşisuri pentru hotelurile din Israel (5 euro de persoană).
Pentru înscriere este nevoie de plata avansului la agenţie de 40 euro pe persoană
nerambursabili, în decurs de 30 zile de la data încheierii contractului. Restul plăţii pelerinajului se
face la sosirea în Israel în prima zi în cash. Agenţia nu este răspunzătoare în cazul refuzului
autorităţilor israeliene de a permite intrarea unui turist în ţară. Agenţia are dreptul să schimbe
ordinea obiectivelor în funcţie de cazurile majore.
Reduceri pentru copii (se aplică doar în cazul în care aceştia dorm în cameră cu ambii părinţi):
0-2 ani – 100%
2 – 5 ani – 50%
6-12 ani - 20%
Director agenţie şi ghid,
Daniel Stanger
Agenţia EL NIFLA TOURS
Nazareth Illit, Israel
Tel: +972 54-543-0539
web: www.elniflatours.com
email: elniflatours@yahoo.com

HARTA PELERINAJULUI

