Kedves Testvérünk, Barátunk!
Az idén február 21-28. között Szentföldi látogatás címmel zarándok utat szervezett a Miskolci
Evangélikus Lelkész Hivatal. E társasutunk (valamint korábbi útjaink : Luther nyomában, Firenze-Róma
stb.) sikerére alapozva 2009-ben is Szentföldi látogatás zarándokutat szervezünk, melynek időpontja:
2009. február 26- március 05.
Kisebb módosításokkal a jól bevált 2008-as utunk programját szeretnénk ismét megvalósítani. Az
összeállításkor igyekeztünk minden olyan helyszínt beépíteni, mely Jézus földi életében, és a keresztyén
emberek lelkében rendkívül fontos szerepet tölt be. (A programunk során, mint eddigi útjainkon is Sándor
Frigyes esperes úrnak a kereszténység kialakulását, terjedését magas szinten bemutató ismertetőivel,
reggeli-esti lelki áhítatok megtartásával folyik majd az utazás! Megjegyzés tőlem: BL)
Repülővel utazunk majd a Budapest - Tel-Aviv - Budapest útvonalon. Izraelben pedig a mellékelt program
alapján jó minőségű, komfortos, légkondicionált autóbusszal, idegenvezetői kísérettel keressük fel a
feltüntetett helyeket. A szállodák szintén nagyon jó minőségűek (3*-4*osak) az ellátás is nagyon jó
színvonalú lesz. Az Izraelbe történő utazáshoz útlevél szükséges, de vízumot nem kell igényelni! Az
utazás árát a kínált szolgáltatások arányában, de elérhető szinten igyekeztünk kialakítani. Lehet, hogy
ennek az összegnek a kifizetése komoly erőfeszítést követel egy-egy érdeklődőtől, országunk gazdasági
helyzetének is „köszönhetően” de reményeink szerint az utazás során megszerzett tapasztalatok, élmények
megérik majd az anyagi áldozatot! A mellékelt programból kiderül, hogy egyes napokon a buszos utazás
mellett, hosszabb gyalogos sétára is sor kerülhet ezt kérjük vegyék figyelembe.
Jelentkezni a mellékelt, pontosan kitöltött Adatlap: Belvárosi Evangélikus Lelkészi Hivatal, 3530
Miskolc a Hunyadi u. 8. sz. alá történő visszaküldésével ill. a gyülekezet OTP számlájára:1173400420010654. történő befizetéssel lehet. Kérjük, hogy Miskolciak személyesen a pénztárba fizessenek.
(A jelentkezéseket az első részlet pénztárunkba történt befizetésével ill. számlánkra való megérkezésével
valamint az Adatlap Lelkészi Hivatalunkba visszaérkeztével tekintjük elfogadottnak!)
Első részlet:
158.000,-Ft/fő. - fizetési határidő 2008. nov.28.
Második részlet: 140.000,-Ft/fő. - fizetési határidő 2009. jan.16.
Felhívjuk mindenki szíves figyelmét, hogy ha valaki bejelentkezett az útra és mégis vissza kívánja
mondani részvételét abban az esetben az első részletből 20.000 Ft-ot nem tudunk visszafizetni. Ez azért
történik így, mert a repülőjegyet foglalni csak ennek az összegnek a kifizetésével lehetséges.
(Természetesen ebben az esetben önmaga helyett lehetősége van másvalakit beszervezni és így azon
keresztül nem vész el a pénze). A fizetési határidőket, kérjük mindenki pontosan tartsa be, külön levelet
erre már nem küldünk, tájékoztatásra ez a levél szolgál, de ha az út már biztosan megvalósul további
információkat is küldünk majd.
Mindezek figyelembe vételével, átgondolásával várjuk mielőbbi szíves jelentkezését a megadott címen.

Sándor Frigyes
esperes
Miskolc, 2008. november 05.

Baksa László
utazásszervező

SZENTFÖLDI LÁTOGATÁS
2009. február 26 - március 05.

1.nap: febr. 26. Elutazás Budapestről Tel Avivba a menetrend függvényében. A csoport fogadása a Ben
Gurion repülőtéren, egy rövid tájékoztató után autóbuszos ismerkedés Tel Aviv–al. Ezután Jaffon
meglátogatjuk: a Szent Péter templomot és a Művésznegyedet, a régi kikötőt, az Andromeda szigetet.
Továbbutazás Jeruzsálembe, a szállás elfoglalása, vacsora.
2.nap: febr.27.: Látogatásunk első napja Jeruzsálemben, Olajfák hegye: Pater Noster templom, Jézus
menybemenetele kápolnája a gyönyörű Dominus Flevit templom, Getsemane-kert, Nemzetek temploma,
Árulás barlangja, József sírja. Ezután az Oroszlános kapun át az Óvárosba megyünk: a Bethesda fürdő, a
Via Dolorosa (a Fájdalmak útja) következik a 14 stáción keresztül a Golgotán lévő Szent Sír templomig.
Ezután a zsidó negyeden át a Sirató Falig megyünk, majd megtekintjük a római Cardo Maximus utat
miközben a keleti bazárt is megnézzük. Tovább sétálunk a Sion-hegyre és itt meglátogatjuk az Utolsó
Vacsora helyét (Coenaculum) és Mária elszenderülésének templomát. Vacsora, pihenés a hotelben.
3. nap: febr.28.: Felmegyünk a Scopus hegyre ahonnan ragyogóan tárul elénk a szent város panorámája,
kora délelőtt Betlehembe utazunk itt megtekintjük: a Születés Bazilikát, Születés Barlangját, Hyeronimus
barlangját. (A Betlehem program az aktuális politikai helyzettől függ, elmaradásáért nem tudunk
felelősséget vállalni!) Visszamegyünk Jeruzsálembe, útközben rövid megálló Betaniaban, El Azarie (Lázár)
sírjánál. Ein Keremben meglátogatjuk a Keresztelő János templomát, a Szent Benedek Barlangot és Mária
és Erzsébet találkozása templomát (Visitation Mariae). Vacsora, szállás a szállodában.
4.nap: márc.01.: A Templom hegyen a Sirató Falhoz megyünk, utána Dávid király városát keressük fel,
majd ellátogatunk az Izrael Múzeumba, ahol megtekintjük: Jeruzsálem makettjét Nagy Herodes idejéből és
a Könyv Múzeumot a híres ókori tekercsekkel, iratokkal. Délután az un. Kerti Sírhoz látogatunk, majd
vásárlási lehetőség a mindig sürgő, látványos Mahane Yehuda piacon. Vacsora, pihenés a hotelben.
20.00 - A lenyűgöző Hasmoneus alagút meglátogatása (20m-el a föld alatt!). – fakultatív program
5.nap: márc.02.: Elbúcsúzunk Jeruzsálemtől és Galilea felé vesszük az irányt, de előtte a Yehuda sivatagon
keresztül utazva a világhírű Massada Erődöt keressük föl, mely az UNESCO Világörökség helyszínei közé
tartozik, ahova modern drótkötélpályán megyünk föl. Ezután lehetőségünk nyílik fürdeni Ein Gedinél a Holt
tengerben, ami a világ legalacsonyabb helyén fekszik 400m-re a tenger szintje alatt! Ha időnk engedi a
közeli gyártó üzem ajándékboltjában vásárolhatunk Ahava (holt tengeri) készítményeket. Estére érkezünk új
szálláshelyünkre Tiberiasba, vacsora, szállás.
6.nap: márc.03.: Kána a bor átváltoztatásának helyszíne az első állomásunk, itt rövid vásárlási lehetőség is
lesz. Továbbutazás Nazarethbe: az Angyali Üdvözlet temploma és Mária kútja, a Szent József templom, a
régi Zsinagóga, ahol Jézus prédikált szerepel úticélunkként, majd Innen felmegyünk autóbusszal és taxival
az 563 méter magas Tábor-hegyre, a Tábor-hegy templomához. Vacsora és szállás ahol előző este volt.
Este római kori termál-gyógyfürdő látogatása (nyitva 23.00-ig): Chamat Gaderben – fakultatív program.

7.nap: márc.04:Reggel Yardenitbe utazunk, ami a szimbolikus keresztelőhely a Jordán folyónál.
Kirándulás a Genezáreti-tó szent helyeire: Tabgha a kenyér és halszaporítás csodájának helyszínén épült
templom, a különleges bizánci mozaikokkal, majd a Boldogmondások-temploma, a Hegyi Beszéd színhelye.
Capernaum Szent Péter háza, régi zsinagóga., majd Banias (Cesarea Philipi) következik, a szíriai határ
közelében, mely Pan görög mitológiai alakról is ismert. Délután egy kb. egyórás zenés, hangulatos
hajókirándulás következik a Genezáreti tavon, ezzel zárul rövid, de tartalmas szentföldi kirándulásunk.
Vacsora, szállás, pihenés.
8. nap: márc.05. Rövid vásárlás, készülődés a hazautazásra. Transzfer a repülőtérre, visszautazás
Budapestre a menetrend szerinti járattal. (A programok sorrendje az egyes napokon belül a célszerűséget
szem előtt tartva felcserélődhet ill. az aktuális politikai helyzettől függően megváltozhat!)
Részvételi díj: 298.000,-Ft/fő - mely tartalmazza a repülőgépes utazás, szállás, reggeli, vacsora, Izraelben
az autóbuszos utazások, magyar nyelvű idegenvezetés, a programban jelzett belépőjegyek (a fakultatívak
kivételével!) költségét. Nem tartalmazza az utasbiztosítás, a fakultatív programok ill. ebéd, napközbeni
étkezések költségét. Lehetőség lesz kedvezményes csoportos utasbiztosítás megkötésére, erről a
későbbiekben adunk tájékoztatást, kb. 4.600,-Ft/fő lesz a költsége! Miskolciaknak, kellő számú igénylő
esetén, nagyon kedvezményes áron minibusszal a Ferihegyi repülőtérre történő eljutást is biztosítunk.
A fakultatív programok várható összdíja: kb. 30 USD, melyet a helyszínen kell majd fizetni, erre, de a
költőpénzre is érdemes USD-t (amerikai dollár) váltani, de természetesen EUR-t és minden főbb
konvertibilis valutát átváltanak Izraelben shekelre, a helyi fizetőeszközre.
(Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Izraelben- hasonlóan sok más Mediterrán országhoz- az ilyen utak
sikeres lebonyolításához un. borravaló fizetésével kell kalkulálnunk, ennek összege ezen az utazáson kb. 40
USD a teljes programra, melyet a fenti részvételi díj már tartalmaz!!)
Az utazásra jelentkezés, bővebb felvilágosítás:
Miskolc Belvárosi Evangélikus Lelkészi Hivatal: 3530 Miskolc, Hunyadi u.8. Tel.:46/505-726 (9-13 óra
között) vagy Sándor Frigyes evangélikus esperes: 20/824 32 22. email: luther@chello.hu

Várjuk jelentkezését és élményekben gazdag, szép utazást kívánunk!
Boldogmondások temploma

ADATLAP
Kérünk mindenkit, hogy ezt a lapot az adatokkal kitöltve, aláírva szíveskedjen visszaküldeni.
(Ez feltétele az utazáson történő részvételnek) Házaspároknál értelemszerűen külön-külön
kérjük kitölteni.

Név (ahogy az útlevelében szerepel!):………………………………………………………..
Útlevélszám: ……………………………………..
Születési dátum (év, hó, nap):……………………
Elérhetőségi cím, ahová várom a leveleket, napközbeni telefonszám v. mobil tel.:
……………………………………………………………………………………………….
Az utasbiztosítást

igénybe veszem

nem kérem (kérjük aláhúzni).

A repülőjegy és az utazás lekötésének ill. lemondásának rövid feltételei:
Ha valaki egészségügyi vagy egyéb okokból nem tudna részt venni az utazáson, de saját maga
helyett valakit „beszervez” az útra, úgy a repülőjegy névváltoztatási költségeként
kb.20.000,Ft-ot kell kifizetni (az USD napi árfolyamától függ a Ft összeg). Ha valaki
egyáltalában nem veszi igénybe a már megvásárolt repülőjegyét, úgy a légitársaság a
repülőjegy árát vissza nem téríti! (A repülőjegyet várhatóan november végén, december elején
fizetjük ki) Ha az utas, a már lekötött utazást nem veszi igénybe, lemondja és az útlemondás
2009 január 22-e után történik, úgy az utasnak 100,-USD napi árfolyamon számított forint
összeget (ez kb.20.000,-Ft) kell megfizetnie. Az általa addig befizetett összeg különbözetét
ebben az esetben visszakapja, természetesen a fentiekben már említett repülőjegy árának
kivételével! A részvételi díj összege: 1USD=200 Ft árfolyamig garantált!
(Kérjük azokat akik nem párban v. családdal jelentkeznek az utazásra írják meg, hogy kivel
utaznak együtt, kivel szeretnének 2 v.3 ágyas szobában együtt lenni. Akik egyedül utaznak,
azokat társítjuk, szintén 2 v.3 ágyas szobában elhelyezve mindenkit, életkorra ill. egyéb
szempontokra figyelve.)
A fentieket tudomásul veszem és magamra nézve kötelező érvényűnek elfogadom:

…………………….., 2008. ……………………..

…………………………….
aláírás

