Program: Pelerinaj Evanghelic in Tara Sfanta – ISRAEL
Perioada: 10 – 16Septembrie 2012
Luni, 10 Septembrie 2012
Ziua 1 / BUCURESTI – TEL AVIV – JAFFA
• Intalnire la aeroportul din Bucuresti cu 3 ore inainte de zbor cu reprezentantul agentiei Oxentia
• Sosire pe aeroportul International Ben Gurion din Tel Aviv (08:35, ora locala), unde vom fi intalniti de ghid
• Turul panoramic al orasului Tel Aviv si Jaffa – vechi port, acum faimos cartier al artistilor, acelasi Joppe (in latina), portul unde profetul
Iona a luat corabia spre Tars/Iona. 1:3
• Jaffa, locul unde apostolul Petru a avut viziunea cu mancarea/ Fapt.10: 10-12.
10
• Haifa, Muhraka
• Transfer la hotel.
Cazare si cina in Tiberiada (Hotel Muzeu Dona GRACIA)
GRACIA
Marti, 11 Septembrie 2012
Ziua 2 / MUNTELE FERICIRILOR - TABGHA – CAPERNAUM - MAREA GALILEII – RAUL IORDAN
• Micul dejun la hotel.
• Muntele Fericirilor. (Matei 5. 1-12)
• Tabgha, locul: inmultirii painilor si pestilor. (Marcu 6. 38-44)
38
• Capernaum, al doilea domiciliu al Domnului Isus Hristos unde vizitam sinagoga din sec. 2; ruinile si casa soacrei lui Petru. (Marcu 1. 2122)
• Tiberiada. Calatoria cu barca pe Marea Galileii. (Marcu 1. 16-18;
16
Marcu 4.35-41)
• Raul Iordan si locul de botez-kibbutz Yardenit (www.yardenit.com), loc rugaciune. Este un loc minunat pentru a intra in apa
Iordanului pentru botez.
Cazare si cina in Tiberiada (Hotel Muzeu Dona GRACIA)
GRACIA
Miercuri, 12 Septembrie 2012
Ziua 3 / MUNTELE TABOR – SPRANCEANA MUNTELUI - NAZARETH – CANA GALILEIE - TIBERIADA
• Micul dejun la hotel .
2
• Muntele Tabor, urcam spre locul unde a avut loc miracolul schimbarii la fata. (Marcu 9. 2-7)
• Vizitam Spranceana Muntelui, locul unde evreii au vrut sa-L
sa arunce pentru Domnul Isus Hristos
• Nazareth. Locul unde Domnul Isus Hristos si-a
si petrecut copilaria si adolescienta
• Vizitam Biserica Sinagoga unde Domnul Isus Hristos si-a
si inceput lucrarea.
• Vizitam Biserica Buna Vestire
• Vizitam Satul Nazareth, (www.nazarethvillage.com
www.nazarethvillage.com) – pe urmele Domnului Isus Hristos la propriu! Sat autentic cu oameni si case
ca in primul secol care te introduce
troduce in atmosfera de atunci, un loc ce reprezinta perioada copilariei Domnului Isus Hristos (servim masa
biblica – ciorba de lintie, inainte de tur ).
• Cana Galileii (biserica schimbarii apei in vin. Ioan 2.1-8)
2.1
Cazare si cina in Tiberiada (Hotel
otel Muzeu Dona GRACIA)
GRACIA
Joi, 13 Septembrie 2012
Ziua 4 / BETLEHEM – CAMPUL PASTORILOR - MUNTELE MASLINILOR – GHETSIMANI – SCALDATOAREA BETHESDA - VIA DOLOROSA
• Micul dejun la hotel.
• Betlehem. Vizitam Biserica Nasterii, construita in locul unde s-a
s nascut Domnul Isus Hristos in iesle. Campul pastorilor:
pa
"Astazi in
cetatea lui David vi S-a
a nascut un Mantuitor, care este Hristos Domnul". (Luca 2.8-12)
• Muntele Maslinilor (Marcu 11.1-11).
11). Continuam pe aleea Palm Sunday, vizitam Biserica Flevit Dominus si Biserica Natiunilor in
Gradina Ghetsimani (Marcu 14. 32-38),
38), unde Domnul Isus a fost vandut de Iuda Iscarioteanul. Timp de rugaciune si comunicare cu Domnul
Dumnezeu. Ierusalim. Intram in orasul vechi prin poarta St. Steafn/Leilor traversand cartierul Evreescsi recontruita strada comerciala
Cardo/principala strada in timpul ocupatiei Romane spre Tunelurile de Vest, altarul sfant al Evreilor si Zidul Plangerii, langa
lan moscheea
musulmana de pe Muntele Moria din Biblie.
• Vizitam Scaldatoarea Bethesda
• Vizitam Capela Biciuiruu, Sala de pedeapsa dupa care intram in Via Dolorosa (calea crucii) unde vom merge prin fiecare statie a
crucii spre Biserica Sfantului Mormant,
t, incorporand ambele: Golgota si Mormantul Invierii
Cazare si cina in Ierusalim (Hotel Jerusalem GOLD)
Vineri, 14 Septembrie 2012
Ziua 5 / RAUL IORDAN - QUMRAN - MASADA- MAREA MOARTA – IERUSALIM
• Micul dejun la hotel.
• Masada, Fortareata a fost edificata în sec. I i.C. Si extinsa in timpul domniei regelui
reg
iudeu Irod cel Mare (74-4 i.C.). Dupa cucerirea
Ierusalimului de catre impratul roman Titus Flavius Vespasianus in anul 70 d.C., Masada a fost ultimul refugiu al rezistentei antiromane a
iudeilor
• Spre Marea Moarta.

Oxentia Tourism - ca sa te bucuri de viata
www.oxentiatourism.com

• Qumran, Este un tinut desertic in Israel, cunoscut mai ales pentru faptul ca aici au fost descoperite, intr-o pestera, celebrele manuscrise
de la Marea Moarta.
• Spre AHAVA, fabrica de cosmetice
• Marea Moarta, Aflat la 400 metri sub nivelul marii, Marea Moarta este cel mai jos accesibil loc de pe pamant. / (Baia in Marea
Moarta)
Cazare si cina in Ierusalim (Hotel Jerusalem GOLD)
Sambata, 15 Septembrie 2012
Ziua 6 / GRADINA MORMANTULUI - MUNTELE SION – ZIDUL PLANGERII - YAD VASHEM – BETH KEREM
• Micul dejun la hotel.
• Gradina mormantului. Timp de rugaciune + cina.
• Muntele Sion. Vizitam mormantului regelui David si camera Cinei cea de Taina
• Ierusalim. Dupa amiaza vom descoperi orasul nou al Ierusalimului spre Yad Vashem cu vizita la Memorialul Holocastului.
• Beth Kerem, locul de botez a lui Ioan Botezatorul
Cazare si cina in Ierusalim (Hotel Jerusalem GOLD)
Duminica, 16 Septembrie 2012
Ziua 7 / ORASUL LUI DAVID/ IERUSALIM – BUCURESTI / SHALOM
• Micul dejun la hotel.
• Orasul lui David, orasul Iebusitilor
• Timp liber
• Transfer spre Aeroportul International Ben Gurion pentru zborul spre Romania, spre casa. Plecare cu zborul RO152 de la ora 20:55.
• SHALOM si pe curand !
Program/ pelerinaj: 7 zile/ 6 nopti
Date si detalii de zbor:
•
10 Septembrie /// Bucuresti /06:00 – Tel Aviv /08:35, zborul RO 155, Tarom
•
16 Septembrie ///Tel Aviv /20:55 – Bucuresti/ 23:40, zborul RO152, Tarom
Hoteluri oferite:
•
Tiberiada: 3 nopti / Hotel Muzeu Dona GRACIA.
•
Ierusalim: 3 nopti/ Hotel Jerusalem Gold
Pachetul include: === de la 590 EUR/ pe persoana in camera dubla
•
Transfer: aeroport-hotel-aeroport in Tel Aviv, asistenţa la aeroport.
•
Transport cu autocar modern pe tot parcursul pelerinajului
•
6 nopti la un Hotel de 3*** (mic dejun si cina sunt incluse)
•
6 tururi complete, cu ghid cu licenta, vorbitor de limba Romana
•
Taxele de intrare la toata Bisericile si taxi pe Muntele Tabor.
•
Insotitor din partea agentiei Oxentia Tourism / Mihail Manole
•
1 pranz, asa zisul ‘ Pestele Sfantului Petru ‘
•
1 pranz la Muzeul Satului: Nazareth Village
•
Asigurare medicala
•
Masada, urcam cu telecabina
•
BONUS, intrare la Nazareth Village (www.nazarethvillage.com)
•
BONUS, calatoria cu barca pe Marea Galilee
Tarifele nu includ:
•
Bilet de avion: Bucuresti - Tel Aviv – Bucuresti, costa: 290 EUR pe persoana
•
Cheltuieli personale
•
Pranzuri. Costul estimativ al unui pranz este 20 USD/persoana.
Nota:
•
Pretul este pe persoana in camera dubla pentru grup de 45 persoane
•
Pentru grup mai mic de 45 persoane tariful se majoreaza cu 55 EUR/persoana
•
Pentru rezervarea locurilor se va plati un avans in suma de 300 Euro/persoana. Persoanele care se inscriu singure si pentru care
agenţia nu le gaseste partaj, trebuie sa plateasca supliment de camera SINGLE in valoare de 205 Euro/persoana.
Penalizari in caz de renuntare:
•
cu 30 de zile inainte de data de plecare 100 Euro/persoana
•
in intervalul de 30-15 zile: 300 Euro/persoana
•
sub 15 zile: penalizare 100%
OBSERVATII
Documentele necesare calatoriei:
•
Pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii si asigurare medicala.
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•
Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau
sa de a-i
permite sa paraseasca teritoriul propriu.
•
Agentia Oxentia Tourism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel
astfel de situatii ce nu pot fi depistate anterior plecarii. Turistul isi
asuma riscurile de a-i fi refuzata intrarea in Israel in de aceea este obligat sa informeze agentia asupra oricarui incident petrecut vreodata
in afara granitelor Romaniei precum si asupra
a oricarei tangente pe care o are cu statul Israel.
•
Compania aeriana /orarul de zbor se pot modifica. Va rugam sa verificati orarul de zbor cu 24 ore inainte de plecare. Agentia nu
este raspunzatoare pentru modificarea orarului de zbor sau pentru
pentru intarzieri, acestea fiind in responsabilitatea companiei aeriene si a
autoritatilor aeroportuare.
•
Deteriorarea sau pierderea bagajului nu este imputabilă
imputabil agentiei de turism, ci companiei aeriene. Solicitarile pentru recuperarea
bagajului pierdutt si pentru eventualele despagubiri se vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul.
NOTA: In functie de anumite situatii speciale, ordinea vizitarii unor obiective poate fi modificata sau se pot inlocui partial unele
unel vizite, in
functie de masurile de securitate care se aplica in Israel.. Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru Israel.
IMPORTANT. Este foarte important sa puratati imbracaminte decenta in timpul vizitelor la monumentele religioase, altfel
altfe veti fi
opriti la intrare. Pantaloni lungi, bluze cu maneca sau esarfe care sa acopere decolteurile si mainile. Incaltamintea trebuie sa fie foarte
comoda pentru ca veti merge mult pe jos.
Avem porunca fratilor:
Va salutam cu PS. 122.
“ Rugati-va pentru pacea Ierusalimului “
Pentru fratii care au Face Book, ne puteti gasi si copia imagini din Israel accesand fisierul de mai jos:
http://www.facebook.com/pages/Oxentia--Tourism
Va asteptam. Domnul si Bunul Dumnezeu sa va Binecuvinteze !
Shalom !
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