
Pelerinaj in Tara Sfanta - Asezamantul Romanesc de la Ierihon 

 Urmatoarele pelerinaje: 08 - 14 Iulie, 09 - 15 Septembrie 2011 

Ziua I - vineri: Întâlnire pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) – plecări internaţionale (sala de 

aşteptare) - la orele 04:00, cursă Tarom.  Decolare ora 06:00, sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 

08:35. Lod – Biserica ce adăposteşte mormântul Sf. Gheorghe. Muntele Tabor - vizitarea Bisericii 

Ortodoxe “Schimbarea la Faţă. Cana Galileei - vizitarea Bisericii Minunii transformării apei în vin. 

Nazareth - vizitarea Bisericii ortodoxe Sf. Gavriil şi a Bisericii catolice Buna Vestire. Cină şi cazare la 

Nazareth / Tiberias. 

 Ziua II - sâmbătă: Mic dejun. Vizitarea ruinelor oraşului Capernaum, Tabgha - biserica ce aminteşte 

de hrănirea a 5.000 de oameni cu 5 pâini şi 2 peşti, Biserica Sf. Petru, Muntele Fericirilor,  Râul 

Iordan – Yardenit. Cină şi cazare în Ierihon – Aşezământul Românesc. 

 Ziua III - duminică: Participare la Sf. Liturghie. Mic dejun. Bethleem - vom vizita: Biserica Naşterii 

Mântuitorului, Grota Laptelui. Deplasare la Mn. Sf. Sava şi Mn. Sf. Teodosie. Cină şi cazare în Ierihon. 

 Ziua IV - luni: Mic dejun. Intrăm în Cetatea Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi vizităm casa în care a 

locuit Sf. Fecioară Maria în Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri 

ale Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la Biserica Sf. Învieri (cu Golgota, Piatra Ungerii, Sf. 

Mormânt, locul unde s-a aflat Sf. Cruce). Muntele Sionului - vom vizita: Foişorul „Cina cea de Taină”; 

Mormântul Proorocului David şi Biserica Adormirii Maicii Domnului. Deplasare la  Zidul Plângerii. 

Cazare şi cină Ierihon. 

 Ziua  V - marţi: Mic dejun. Deplasare la Ierusalim - Muntele Măslinilor unde vom vizita: Biserica 

Înălţării, Mănăstirea Pater Noster („Tatăl nostru”), Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a plâns”), 

Grădina Ghetsimani cu Biserica Naţiunilor, Mormântul Maicii Domnului şi Grota Trădării. Deplasare 

la Ein Karem unde se vizitează Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezătorul şi Izvorul Sfintei Fecioare. Cazare 

şi cină Ierihon. 

 Ziua VI - miercuri: Mic dejun.  Deplasare către Hozeva – Mănăstirea Sf. Gheorghe (moaştele Sf. Ioan 

Iacob Românul). Reîntoarcere în Ierihon - vizitarea Mănăstirii Carantania de pe Muntele Ispitirii şi a 

Mănăstirii „Dudul lui Zacheu”. Deplasare către ţărmul Mării Moarte. Vizităm apoi Mănăstirea Sf. 

Gherasim. Cazare şi cină Ierihon. 

Ziua VII - joi: Mic dejun. Revenire în Ierusalim – vizitarea Mănăstirii Sf. Cruci, Aşezământul Românesc 

de la Ierusalim. Timp liber în Cetate. Sosire la aeroport ora 17:00. Decolare ora 20:05, sosire 

Bucureşti ora 22:50. 

 TARIF:  670 EURO/ pers. pt. un grup de peste 30 pers. 

SUPLIMENT SINGLE: 100 EURO/PERS. 

 CADOU  BIBLIE si  DVD : “ ISRAEL  PAMANTUL MANTUIRII ” 

 SERVICII INCLUSE :-  bilet de avion cursă Bucureşti – Tel Aviv - Bucureşti; taxe de aeroport ; transport 

autocar aer condiţionat; 



- cazare - 5 nopţi la Aşezământul Românesc de la Ierihon (cameră dublă, baie proprie, AC) similar 2* - 

3* în România, 

1 noapte la Nazareth/Tiberias  - hotel  4* (clasificare locală) 

-  demipensiune (Ierihon - meniu fix, miercuri şi vineri mâncare de post, Nazareth/Tiberias - bufet);   

-  deplasare taxi la Tabor, deplasare taxi la Hozeva, deplasare taxi la Sf. Sava şi Sf. Teodosie 

 -  asigurare medicală 

-  preot însoţitor; 

-  intrări la obiectivele din program. 

 SERVICII  NEINCLUSE: 

- tips pentru şofer şi ghid (40 euro); 

- opţional: telecabina pentru Muntele Ispitirii: 10 Euro (se poate urca şi pe jos) . 

ACTE NECESARE : PAŞAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA DATA ÎNTOARCERII ÎN ŢARĂ 

Pentru înscriere: avans minim 300 Euro/pers., copii după carte de identitate şi paşaport (biletul de 

avion se emite pe numele din paşaport) 

NOTĂ 

    *        Autoritătile vamale isi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricarei 

persoane care nu prezintă suficientă incredere chiar dacă aceasta a obtinut acordul pentru obtinerea 

vizei turistice. Agentia de turism nu poate fi facută răspunzatoare pentru astfel de situatii ce nu pot fi 

depistate anterior plecării. Turistul isi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea si de aceea este 

obligat să informeze agentia asupra oricarui incident petrecut vreodată in afara granitelor României, 

precum si asupra oricarei tangente pe care o are cu statele in care are loc desfasurarea pelerinajului.  

    *       Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeste, în cazul în care acesta nu 

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

    *       Programul actiunii poate fi modificat de către conducatorul de grup, ca ordine de desfăşurare 

sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri in functie de anumite situatii speciale. 

 Compania aeriana  isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor.  

    * Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Israel. 

    * Bagaje: bagajul de cală (1 buc.) max. 20 kg/pers., bagajul de mână max.7 kg/pers. (fără lichide, 

cosmetice, obiecte tăioase sau ascuţite)   

    * Stabilirea locurilor in autocar se face de catre agentie cu 24 ore inainte de plecare, in functie 

data achitarii avansului si semnarii contractului. 


