Shalom Izrael
Tel Aviv • Jeruzsálem • Holt-tenger • Massada • Betlehem • Nazareth • Tiberias •
Nyolc Boldogság hegye • Capernaum • Tabgha • Haifa • Akko • Caesarea • Netanya • Jaffa

249 000 Ft/fő-től*
Időtartam: utazással együtt 8 nap / 7 éj,
3 éj Jeruzsálem, 4 éj Netanya
Utazás: Budapest - Tel Aviv - Budapest útvonalon közvetlen
repülőjárattal, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal.
Elhelyezés: Jeruzsálemben belvárosi, Netanyán tengerpart
közeli, középkategóriájú szállodákban, kétágyas szobákban.
Ellátás: izreali büféreggeli, felár ellenében vacsora.
Minimum létszám: 15 fő (a fakultatív programokra 10 fő).
Idegenvezető: kiváló helyismerettel rendelkező magyar nyelvű
idegenvezető, aki Izraelben csatlakozik a csoporthoz.

ÉLJEN ELŐFOGLALÁSI
KEDVEZMÉNYEINKKEL

Időpontok:

2018 | ÁPR. 29. – MÁJ. 6.
2018 | JÚN. 26. – JÚL. 3.
8 nap / 7 éj

U-001307

Prémium kategóriájú körutazásunk betekintést nyújt Izrael múltjába és jelenébe, nagy tudású idegenvezetőink segítségével megeleveníti az évezredeket és
egy könnyed kikapcsolódással zárul a Földközi-tenger partjánál. A szállások
Jeruzsálemben és Netanyán jó elhelyezkedésűek, szabadidős esti programokhoz alkalmasak.

Program
4. nap Szabadnap Jeruzsálemben vagy
egész napos fakultatív városnézés Jeruzsálem új városrészében. A kirándulás során
az új városrész megtekintése. Délután továbbutazás Betlehembe, a Születés templomához - Jézus feltételezett születési helyére (a betlehemi program az aktuális politikai
helyzettől függ, elmaradásáért felelősséget
2. nap Egész napos városnézés Jeruzsá- nem vállalunk). Délután transzfer Netanyálem óvárosában: Olajfák-hegye (történel- ra, ahol szállás.
mi, vallási események színhelye az olajfa
ligetekkel borított hegyoldal, ahol a kora- 5. nap Elutazás Názáretbe - a törtébeli zarándokok felütötték sátraikat az ün- nelmi Názáretet keresztények és munepek idején), Getshemane kert (az Olaj- zulmánok lakják, a település eredete az
fák-hegyének legismertebb része, nevét a ókorig nyúlik vissza. A program útvonakertben lévő olajprésről kapta. Szállás Je- la és látnivalói: Angyali Üdvözlet temploma, majd az egész napos autóbuszos
ruzsálemben.
kirándulás folytatása a Galil-tó (Genezá3. nap Szabad vagy egész napos fakulta- reti-tó) szent helyeire. Látnivalók és úttív kirándulás a Holt-tengerhez. Utazás a vi- vonal: Nyolc Boldogság hegye, Ferenlág egyik legmélyebb és legsósabb termé- ces Kápolna (a Hegyi Beszéd színhelye),
szetes tengeréhez strandolási lehetőséggel, Capernaum, Szent Péter háza, a régi zsimajd Massada - a világ nyolcadik csodájá- nagóga és az Úr Asztala Kápolna, Tabgha
nak tartott Heródes kori erőd - maradvá- - a kenyér és halszaporítás csodájának
nyainak megtekintése, ismerkedés a zelóták helyszíne, a bizánci mozaik, Tiberias, a
történetével, utazás kötélpályás felvonóval. csodálatos Genezáreti-tópart megtekintése. Szállás Netanyán.
Szállás Jeruzsálemben.
1. nap Elutazás Tel Avivba a menetrend
függvényében. Transzfer a jeruzsálemi szálláshelyre. Jeruzsálem életét minden korban befolyásolták a nagy birodalmak, hódítások és
háborúk, melyek közepette máig megtartotta titokzatosságát és vonzerejét az emberiség
kulturális bölcsőjeként. Szállás Jeruzsálemben.

90 nap • 249 000 Ft-tól/fő*

60 nap • 259 000 Ft-tól/fő

indulás

•

6. nap Egész napos kirándulás autóbus�szal: Haifa a szép kikötőváros az ország
harmadik legnagyobb városa különlegesen
szép fekvéssel a Földközi-tenger partjánál
- a Carmel-hegy és a Bahai szentély kívülről; Akko - a keresztes lovagkori várrendszer, mely a tengerpart mellett magaslik; a
bazár; és az ókori romjairól híres Caesarea
római kori maradványainak - csodás épségben ránk maradt akvadukt és nagyszerű akusztikájú színház - megtekintése. Szállás Netanyán.
7. nap Szabad program Netanyán. Fakultatív programlehetőség: félnapos kirándulás Tel Avivba és Jaffába. Tel Aviv és Jaffa
megtekintése, vásárlási lehetőséggel: a tengerparti nagyváros modern részei (Dizengoff utca, tengerparti sétány, Carmel piac), a
jaffai hangulatos óváros a művész negyeddel és a kikötő. Szállás Netanyán.
8. nap Transzfer a repülőtérre, visszautazás Budapestre a menetrend szerint.
Bővebb program leírásért kérjüklátogasson el
a www.chemoltravel.hu weboldalra.

269 000 Ft-tól/fő

A körutazás során a szállodaváltozás és menetrendváltozás jogát fenntartjuk.

Részvételi díj

269 000 Ft

Egyágyas felár

115 000 Ft

Pótágyár

259 000 Ft

Repülőtéri illetékek és díjak

69 000 Ft

Kötelező szervizdíj

18 000 Ft

Félpanziós felár*

29 000 Ft

Fakultatív programok

Holt-tenger és Massada*
Jeruzsálem új város*
Tel Aviv-Jaffa*

36 000 Ft
35 000 Ft
27 000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet Budapest - Tel Aviv - Budapest útvonalon, repülőtéri transzfereket és közlekedést, a körutazás alatt légkondicionált autóbusszal, 7 éjszaka szállást reggelivel, a leírásban szereplő programokat, a szükséges belépőket helyi magyar idegenvezetéssel, baleset- betegség- és poggyász
biztosítást, útlemondási biztosítást. Külön fizetendők: repülőtéri illetékek és díjak, kötelező szervizdíj, félpanziós felár*, fakultatív programok*, helyi borravaló.

