
 
 
                                                 Izrael, a Szentföld– MINDENKINEK!  
 

2020. április 30-május 5.  (6 nap/5 éjszaka) 
 

1. nap: 
Indulás Budapestről Tel-Avivba menetrendszerinti El-Al géppel.  Érkezés a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtérre. A 
helyi G & S Travel képviselője fogad vagy/és egy jó gépkocsivezető. Innen a Mini Izrael parkot keressük fel. Vacsora, 
alvás és reggeli Tibériásban. 
2. nap: 
Látogatás Názáretbe: az Angyali Üdvözlet temploma, Szt. József háza, Mária kútja, a régi zsinagóga felkeresése. Utazás 
Kánába, ahol Jézus első csodáját tette, a vizet borrá változtatta. Kirándulás a Tábor hegyre,  Jézus színe változásának 
helyszínére. Végül felkeressük Nain falujában a Ferences templomot, ahol Jézus feltámasztotta a naini ifjút. Vacsora, 
pihenés és reggeli Tibériásban. 
3. nap: 
Utazás Tel Hacorba, ahol megtekinjük Áháb király oszlopait és szólunk Józsué honfoglalásáról. Tovább utazunk Tel 
Dánba, ahol megállunk a Jordán egyik forrásánál és megnézzük Jeroboám oltárának maradványait. Elénk tárul Hule 
völgyének panorámája és hamarosan megérkezünk Cezarea Filippibe, ahol Péter Krisztusnak vallotta Jézust. Vacsora, 
pihenés és reggeli Tibériásban. 
4. nap: 
A Galileai-tenger körüli utazásunk Magdalával kezdődik, majd Ginnosar következik. Ezután egy hajókirándulás és egy 
hagyományos Péter-hal ebéd elfogyasztása illendő. Tabgha az ötezer megvendégelésének a helyszíne után 
Kapernaumban Péter házának és a zsinagóga megtekintésének leszünk részesei. Innen felmegyünk a Boldogmondások 
hegyére. Khorazin, Béthsaida és Gadara érintésével térünk vissza szálláshelyünkre. Vacsora, alvás és reggeli 
Jeruzsálemben. 
5. nap: 
Utazás az Olajfák hegyére. Innen elindulunk a virágvasárnapi úton. Miatyánk temploma, Az Úr sírt templom, 
Gecsemáné kert, Minden Nemzetek Temploma, Árulás Barlangja, Mária sírja. Tovább haladunk az óvároson keresztül: 
Szt Anna templom, Bethesda tava, Antónia erőd, Via Dolorosa, Kőpadozat, Ecce homo ív, Szent sír és a közbeni stációk. 
Innen a Sion hegy helyszíneit tekintjük meg: az Utolsó-vacsora termét (Felház) Dávid jelképes sírját és az Elszenderülés 
templomát felkeresve. Vacsora, alvás és reggeli Jeruzsálemben. 
6. nap:                                                                                                                                                                                                                
Reggeli után a Mória-hegyen az Omár és Al-Aqsa mecsetekhez, majd a Siratófaltól a híres római Cardón haladva Péter 
tagadásának templomáig megyünk. Dávid városa, Siloám tava. Ezután a Kerti sírnál istentisztelet úrvacsoraosztással. 
Innen a repülőtérre megyünk és egy esti géppel Budapestre utazunk.  
 
Közös lelki alkalmak lesznek esténként a szállodában, vagy az autóbuszon a helyi viszonyok szerint! 
A programok sorrendje az egyes napokon belül a célszerűséget szem előtt tartva felcserélődhet, ill. az aktuális politikai helyzettől 
függően megváltozhat!  
 

Minimális létszám: 25 fő   
Szállás: 3 éj Tiberiasban, 2 éj Jeruzsálemben 
Ellátás: félpanzió 
 

Részvételi díj: 393.000 Ft/fő, mely tartalmazza a repülőgépes utazás, 1 db. max. 8 kg-os kézipoggyász, az ingyenes 
check-in, az üzemanyag felár, a transzferek, az 5 éjszaka szállás 2 ágyas zuhanyos/WC-s szobákban, az 5  reggeli, az 5 
vacsora, utazás Izraelben légkondicionált autóbusszal, a felsorolt programok, a magyar nyelvű idegenvezetés költségét.  
 

Az utazás lelki vezetővel valósul meg. (20 fő körüli létszámnál előfordulhat, hogy a szárazföldi szállítás komfortos 
kisbusszal történik!) 
 

Külön fizetendők:                                                                                                                                                                                   
Repülőtéri illetékek, adók: kb. 16.800 Ft/fő (árfolyamfüggő) 

Feladott poggyász: 50 USD (kb.15.300 Ft)/irányonként (árfolyamfüggő) 

Belépőjegyek, szervízdíj, borravalók (idegenvezető, szállodai személyzet, csomaghordók, buszvezetők):  

               48 USD és 100 Euro/fő (helyszínen fizetendő) 

Kötelező kombinált (útlemondási és betegség-, baleset-, poggyász) biztosítás: 16.000 Ft/fő  

Egyágyas felár: 330 USD (Társításban igyekszünk segítséget nyújtani!) 
 

Jelentkezési határidő: 2020. január 15-ig 140.000 Ft előleg + biztosítás befizetésével!   
Részletfizetés lehetséges (febr.150.000 Ft, márc.hátralék, kb. 150.400 Ft)! 

_________________________________________________________ 
Kellemes utazást, szép úti élményeket, teljes lelki feltöltődést kívánnak az utazás szervezői! 

Sándor Frigyes lelki vezető/idegenvezető és az EuroMiskolc Utazási Iroda 

 


