Израел - тајните на светата земја
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ДЕН 1 Спфија – Тел Авив – Јафа
Заминуваое пд Уерминал 1 на аерпдрпмпт вп Спфија вп 06.00 ш. Сп лет на авипкпмпанијата "Wizz
Air" за Уел Авив. Пристигнуваое вп Уел Авив вп 08.25 ш. Прешек пд претставник на агенцијата
партнер. Панпрамски разглед сп автпбус на Уел Авив - екпнпмскипт и финансиски центар на Израел:
Рамат Ган - населба на бпгатите; "Белипт град" - ппзнат кварт вп Уел Авив, прпгласен пд ФНЕСКО за
светскп архитектпнскп наследствп сп десетиците градби вп стил Баухаус,кпмбинираое на разлишни
стилпви вп мпдерната архитектура, ‘Плпщтадпт Дизенгпф” - срцетп на градпт; плпщтад "Јицак Рабин"
- местптп на убиствптп на екс-премиерпт на Израел. Пещашки разглед вп старипт град Јафa, ппзнат пп
свпетп антишкп пристанищте сп над 8.000-гпдищна истприја. Прпщетка низ тесните улици на градпт,
вп кпмбинација сп уметнишка атмпсфера на спвременипт град Јафa. Панпрамски ппглед пд Јафa кпн
Уел Авив и Неве Цедек - првипт кварт на Уел Авив, изграден вп 1887 гпд. Сместуваое вп репнпт на
Уел Авив / Бат Јам. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 2 Цезареја – Хаифа – Аккп – Тибериас
Ппјадпк. Ппадаое кпн Цезареја - градпт на израелската елита. Организирана ппсета на антишкипт
град, некпгащната главна база на римските власти вп Јудеја - римскптп пристанищте, аквадуктпт,
антишкипт театар. Заминуваое за Хаифа - најгплемипт град вп северен Израел и трет пп гплемина
град вп земјата. Панпрамски разглед сп автпбус на Хаифа сп искашуваое на планината Кармел сп
неверпјатни глетки на Заливпт на градпт. Ппсета на Бахаиските градини - ремек-делп на пејзажната
архитектура, вп кпи се напда Хрампт на Баб - пснпвашпт на бахајската вера. Деветнаесет градини и
тераси, заврщени вп 2001 гпд, гп ппкулуваат хрампт на Баб и ја пткриваат претставата на бахаите за
убавина, хармпнија и мир. Сппредени пд ппсетителите сп ппзнатите градини пд минатптп, градините
на Версаи или древните Версаиски градини на Вавилпн, терасите се прптегаат на ппвеќе пд
килпметар пп падината на планината Кармел, препбразувајќи гп лицетп на местптп, пдамна ппзнатп
какп "Света Гпра". Заминуваое за А кп - среднпвекпвната азиска престплнина на крстпнпсците и
важен тргпвски центар за венецијанските, генуезките и пизански тргпвци. Организирана ппсета на
старипт град, вклушена вп листата на ФНЕСКО - Уврдината на Хпспиталиерите - симбпл на градпт и на
христијанската мпќ; старипт пазар; ппрта. Заминуваое за Уибериас - град изграден пд императпрпт
Уибериј, живпписнп се прптега вп ридпвите над Галилејскптп езерп. Сместуваое. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН Твериja – Назарет – Кана Галилејска – Табха – Капернаум – Галилејскптп езерп – Јарденит –
3
Тибериас
Ппјадпк. Заминуваое за Назарет, град вп кпј, сппред традицијата, архангел Гаврил и ја пбјавил на
Марија дпбрата вест. Организирана ппсета на Црквата “Благпвещтение”, изградена над пещтерата вп
кпја Марија сфати дека ќе рпди Син Бпжји. Ппсета на црквата ‘Свети Јпсиф” - традиципналнп се смета
за дпмпт на Јпсиф и Марија и разгледуваое на рабптилницата на Јпсиф. Заминуваое за Кана
Галилејска - местптп каде щтп Спасителпт за првпат ппкажал шудптвпрна сила, кпга за време на
свадба претвприл впда вп винп. Ппсета на францисканската црква вп Кана, складираое на теглата вп

кпја впдата се претвприла вп благпслпвенп винп. Ппсета на Гршката правпславна црква “Св. Дпрди”.
Ппсета наУабха - местптп каде щтп Исус хранел 5.000 луде сп две риби и некплку лебпви. Заминуваое
за Капернаум -местптп каде щтп Исус ги сретнал свпите први ушеници и се сппменува какп дпм на
аппстплите Петар, Андреј, Јакпв, Јпван и Матеј. Разгледуваое на пстатпците пд куќата на аппстпл
Петар. Ппсета на древната синагпга вп кпја Исус прпппведаще.Патуваое сп автпбус дп планината на
блаженствптп, каде щтп Исус преку свпјата прпппвед им дава на лудетп блаженствп. Ппсета на
Црквата на Блаженствптп, ппзната пп свпите прекрасни градини и прекрасни ппгледи на
Галилејскптп Езерп. Мпжнпст за рушек вп рестпран на брегпт на езерптп, каде се нуди лпкалнипт
специјалитет "Рибата на св. Петар". Панпрамски разглед сп автпбус низ Галилејскптп Езерп. Ппадаое
за Јарденит - ппзнатата крстилна зпна и местптп каде щтп Јпван Крстител гп нарекпл Исус. Враќаое
назад вп Уибериас. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 4 Тибериас – Кумран – тврдина “Масада” – Мртвп Мпре – Витлеем
Ппјадпк. Ппадаое за Мртвп Мпре преку Еврејската пустина. Ппсета на Кумран, каде се најдени
најраните ракпписи пд Старипт Завет на хебрејски. Ппсета на тврдината "Масада" - највпзбудливата
тврдина вп Израел, каде щтп се раскажуваат приказни за уппрнпст и сила, верба и дпстпинствп,
амбиции и трагишен крај. Масада се напда сместена на изплиранп платп вп Јудејската пустина,
избрана пд цар Ирпд, на кпе ќе изгради свпја сппствена палата. Нејзината фасцинантна приказна се
заппзнава сп велишественипт кралски перипд и еврејскипт птппр на римската дпминација.
Организирана ппсета на археплпщкипт парк "Масада" - искашуваое сп лифт дп влезпт на пбјектпт и
прпщетка низ урнатините на двпрските сали сп вппдущевувашки глетки кпн Мртвптп Мпре и Јпрдан.
Разгледуваое на термите, синагпгата, римскипт камп и римската патека. Мпжнпст за фптппауза на
единствената птвпрена сцена за пперски изведби вп Израел. Ппадаое на брегпвите на Мртвптп
Мпре, кпе се напда на ппвеќе пд 400 метри ппд мпрскптп нивп, ппзнатп пп свпите лекпвити свпјства.
Слпбпднп време за плажа и кални баои сп минерални спли (ппд сппдветни метепрплпщки услпви).
Сместуваое вп пбласта Витлеем / Ерусалим. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 5 Ерусалим
Ппјадпк. Ппадаое за Витлеем. Организирана ппсета на црквата "Рпждествп Христпвп" вп Витлеем сп
разгледуваое на јаслите вп кпи бил рпден Исус. Ппадаое за Ерусалим. Панпрамски разглед на
Ерусалим: Елепнската Гпра, пд кпја Исус се впзнесе кпн небптп, сп панпрамски ппглед на старипт дел
на градпт и златната куппла на ридпт на хрампвите; руската црква ‘Марија Магдалена”;
Гетсиманската градина, кпја е меду култните места ппврзанa сп Христпвите страсти сп "Црквата на
сите нарпди"; црквата сп грпбпт на “Пресвета Бпгпрпдица” вп дплината Кeдрпн; брдптп “Сипн” стекнал симбплишнп знашеое за прерпдбата и независнпста на Евреите. Пещашки разглед вп старипт
град на Ерусалим - грпбпт на цар Давид; прпстпријата на Уајната вешера; Ерменскипт кварт сп
катедралата "Св. Јакпб" - најгплемипт и свет храм за сите Ерменци вп Израел; римскoтп Кардп
(улица); Еврејскипт кварт сп синагпгата “Хурва”; Тидпт на плашпт - пстаната пд Втприпт храм, кпј бил
најсветп местп за сите Евреи; прпщетка пп “Виа Дплпрпса”, улица каде щтп Исус гп нпсел свпјпт крст
на Гплгпта; Муслиманскипт кварт сп старипт пазар; Христијанскипт кварт - сп лутеранската
прптестантска црква; Гршката правпславна црква; прганизирана ппсета на Бпжјипт грпб и Гплгпта.
Дпбиваое на сертификат за ачилак. Урансфер дп хптелпт. Вешера. Нпќеваое.
ДЕН 6 Ерусалим – Тел Авив – Спфија
Ппјадпк (ранп наутрп или сув пакет). Ппадаое за Уел Авив. Урансфер дп аерпдрпмпт “Бен Гурипн”.
Ппадаое вп 09.15 ш. за Бугарија сп лет на авипкпмпанијата "Wizz Air". Пристигнуваое на аерпдрпмпт
вп Спфија (Уерминал 1) вп 12.10 ш.

Цена 715 еур

Вп цената е вклушенп:
Авипнски билет сп вклушени аерпдрпмски такси Спфија - Уел Авив - Спфија на авипкпмпанијата "Wizz Air"
Рашен багаж дп 10 кг сп димензии 40х30х20 см
Прешек и асистенција на аерпдрпмпт "Бен Гурипн"
Урансфер аерпдрпм - хптел - аерпдрпм
Урансппрт пп ппищаната марщрута
1 нпќеваое сп ппјадпк и вешера вп Хптел "Armon Yam" *** или слишен вп Уел Авив / Бат Јам
2 нпќеваоа сп ппјадпк и вешери вп "Tiberias Club Hotel" *** или слишен вп Уибериас
2 нпќеваоа сп ппјадпк и вешери вп Хптел "Nativity"Натив *** или слишен вп Витлеем
Влезници за Аккп, антишкипт град вп Цезареја, Кумран и тврдината "Масада" (влезници и лифт)
Сертификат за ачилак
Впдиш на македпнски/српски/бугарски јазик
Патнишкп псигуруваое сп ппкритие дп 30 000 евра на псигурителна кпмпанија "Сава псигуруваое"
Впдаш пд Бугарија за време на екскурзијата
Цените се дадени вп евра, уплата се врщи исклушивп вп денарска прптиввреднпст пп курс 1€ = 62мкд.

Вп цената не е вклушенп:
Чекиран багаж дп 20 кг или 32 кг
Рушеци и пијалпци
Бакщищ за впдиш и впзаш (3-5 USD на ден пп лице - сп дпплата задплжителнп на лице местп)
Влезници за други музеи, лпкалитети и настани кпи се ппсетуваат пп желба
Урпщпци пд лишна прирпда
За лица над 65 гпдини автпматски се дпдава дпплата за псигурителна премија
Сместуваое:
Двпкреветна спба сп разделени легла
Двпкреветна спба сп француски лежај/брашен кревет
Дппплнителнп третп леглп
Еднпкреветна спба
Дппплнителни услуги:
Чекиран багаж дп 20 кг (вп двете наспки) на турист
Чекиран багаж дп 32 кг (вп двете наспки) на турист
Специјална услуга: Нпќеваое вп хптел "Хемус" *** пред заминуваое (цена
на турист при сместуваое вп двпкреветна спба)
Специјална услуга: Нпќеваое вп хптел "Хемус" *** пред заминуваое (цена
на турист при сместуваое вп еднпкреветна спба)

вклушенп вп цената
вклушенп вп цената
вклушенп вп цената
+€233
€128
€154
€15
€23

Кприсна инфпрмација:
Фслпви за плаќаое: при резервација - 35% пд вкупнипт изнпс; дпплата дп 100% - дп 30 дена пред датумпт на
ппадаое.
Фслпви за пткажуваое: дп 31 ден - 35% пд пснпвната цена; пд 30 дп 1 дена - 100% пд вкупната цена.
Мпжна е прпмена на расппредпт на летпви пд страна на авипкпмпанијата.
Од пперативни пришини, пгранишен брпј на кабински багаж мпже да се трансппртира вп авипнската кабина.
Акп има премнпгу багаж, мпжеби ќе треба да се стави вп багажнипт прпстпр бесплатнп.
Цената на екскурзијата е ппределена вп следнипв валутен курс: 1 USD = 1,8 лв. При прпмена на валутнипт курс
сп над 5% агенцијата гп задржува правптп да ја прпмени цената на екскурзијата вп сппдветната наспка.
Екскурзијата се спрпведува при минимум 30 регистрирани туристи.
Патуваоетп генералнп не е ппгпднп за луде сп намалена ппдвижнпст!
Медицински и здраствени услпви
Не ппстпјат медицински и здравствени услпви ппврзани сп патуваоетп.
Визнп паспщки режим
Македпнските градани кпи патуваат за земјата, пптребнп е да ппседуваат валиден паспщ сп рпк на важнпст
минимум 6 месеци пд денпт на влегуваое вп земјата.
Патуваоетп се спрпведува при минимум 30 регистрирани туристи.

