SZENTFÖLDI LÁTOGATÁS ÉS PETRA
2010. november 4-11.
1.nap: nov.4.: Elutazás Budapestről Tel Avivba a menetrend függvényében (várhatóan 9.2o-kor). A csoport
fogadása a Ben Gurion repülőtéren, egy rövid tájékoztató után utazás autóbusszal Nazarethbe: Mária kútja,
az Angyali Üdvözlet temploma, Szent József templom, a régi Zsinagóga, ahol Jézus prédikált szerepel
úticélunkként, majd a szálláshelyünkre indulunk Tiberiasba, de egy rövid időre megállunk Kánaban a bor
átváltoztatásának helyszínén. Vacsora, szállás Tiberiasban.
2.nap: nov.5.:Reggeli után kirándulás a Genezáreti-tó szent helyeire: Tabgha a kenyér és halszaporítás
csodájának helyszínén épült templom, a különleges bizánci mozaikokkal, majd a Boldogmondásoktemploma, a Hegyi Beszéd színhelye. Capernaum Szent Péter háza, régi zsinagóga., Kora délután
autóbusszal ill. minibuszokkal a Táborhegyre megyünk, ami Jézus megdicsőülésének feltételezett helyszíne,
ezután egy kb. egyórás zenés, hangulatos hajókirándulás következik a Genezáreti tavon, majd Yardenitbe
utazunk, ami a szimbólikus keresztelőhely a Jordán folyónál. Vacsora, szállás, pihenés ahol előző nap.
3.nap: nov.6.: Elhagyjuk a Galileai tó vidékét és átkelve a Husszein sejk hídon Jordániába utazunk. Itt is
szent helyeket keresünk fel: Nebo-hegy, Áron sírja. Ezután a szálláshelyünkre megyünk, vacsora, szállás a
Hotel Petrában.
4.nap: nov.7.:Reggeli után felfedező útra indulunk és ellátogatunk egy Világöröksége helyszínre, Petrába,
ahol kb. 2300 évvel ezelőtt a Nabateusok éltek. Autóbusszal, lóháton ill. gyalogszerrel keressük fel -egy
kanyonon áthaladva- ezt a lenyűgöző vörös-rózsaszín várost: római kori színház, Corinthian sírja és egyéb
látnivalókkal. Késő délután átkelünk az Allenby hídon és visszatérünk Izraelbe.
5.nap: nov.8.:A Yehuda sivatagon keresztül utazva a világhírű Massada Erődhöz megyünk mely az
UNESCO Világörökség helyszínei közé tartozik, az erőd történetének ismertetése után továbbmegyünk és
lehetőség szerint megtekintjük Ein Gedinél a híres Vízesést, majd folytatjuk útunkat Qumranba, ahol a
világhírű, felbecsülhetetlen értékű Holt tengeri Tekercseket találták meg. Lehetőségünk lesz fürdeni a Holt
tengerben, ami a világ legalacsonyabb helyén fekszik 400 m-re a tenger szintje alatt! Ha időnk engedi a
közeli gyártó üzem ajándékboltjában vásárolhatunk Ahava (holt tengeri) készítményeket. Estére érkezünk új
szálláshelyünkre Jeruzsálembe, vacsora, szállás.
6.nap: nov.9.: 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 nem garantált az aktuális politikai helyzettől függ, elmaradásáért nem
tudunk felelősséget vállalni!) Visszamegyünk Jeruzsálembe és a kereszténység szent helyeit keressük fel:
Olajfák hegye: Jézus menybemenetele kápolnája, Pater Noster templom, a gyönyörű Dominus Flevit
templom, Getsemane-kert, Nemzetek temploma, Árulás barlangja, József sírja. Délután 3 óra tájban
ellátogatunk a híres Isreal Múzeumba ahol rendkívüli kincseket a Holt tengeri Tekercsek eredeti példányát,
biblia másolatokat tekinthetünk meg. Ezután kívülről megnézzük az izraeli parlament a Knesset épületét.
Vacsora, szállás az előző napi helyen.
7.nap: nov.10.: Reggeli után az Oroszlános kapun át az Óvárosba megyünk: a Bethesda fürdő, Antonia Erőd
és a Via Dolorosan (a Fájdalmak útja) megyünk a 14 stáción keresztül a Golgotán lévő Szent Sír
templomig. Ezután a zsidó negyeden át a Sirató Falhoz megyünk, majd megtekintjük a római Cardo
Maximus útat miközben a keleti bazárt is megnézzük. Tovább sétálunk a Sion-hegyre és itt meglátogatjuk
az Utolsó Vacsora helyét (Coenaculum) és Mária elszenderülésének templomát és az idő függvényében a
St.Peter in Gallicantu templomot. Délután, kb. 3 órakor az un. Kerti sírnál fejezzük be szentföldi
zarándoklásunkat. Vacsora, pihenés a hotelben.
20.30 -tól A lenyűgöző Hasmoneus alagút meglátogatása (20 m-el a föld alatt!). – ez fakultatív program.

8. nap: nov.11.: Rövid vásárlási lehetőség a Jaffa utcai, híres Mahane Yehuda piacon, készülődés a
hazutazásra. 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: 320.000,-Ft - mely tartalmazza a repülőgépes utazás, illetékek, szállás, reggeli, vacsora,
Izraelben az autóbuszos utazások, magyar nyelvű idegenvezetés, a programban jelzett belépőjegyek (a
fakultatív kivételével!) költségét. Nem tartalmazza az utasbiztosítás, a fakultatív program ill. napközbeni
étkezések költségét, jordán vízumot. Utasbiztosítás: 4.680-Ft/fő (ha minimum 21 fő megköti)!
Miskolciaknak, kellő számú igénylő esetén, nagyon kedvezményes áron mini busszal a Ferihegyi repülőtérre
történő eljutást is biztosítunk.
A fakultatív program díja: kb. 15 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.
(Ha valaki összehasonlítja programunkat egyéb ajánlatokkal, látható, hogy szinte minden költséget
tartalmaz: a program díját, belépőket, illetékeket stb. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Izraelbenhasonlóan sok más Mediterrán országhoz- az ilyen utak sikeres lebonyolításához un. borravaló fizetésével
kell kalkulálnunk, ennek összege ezen az utazáson kb. 45 USD a teljes programra, melyet a fenti részvételi
díj szintén 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: (0036) 20/824 32 22. email: luther@chello.hu

Várjuk jelentkezését és élményekben gazdag, szép utazást kívánunk!

