
HIHETETLEN IZRAEL 
2019. május 2-május 8. és október 2-október 8 

1. nap:    Budapest – Tel Aviv – Tiberias 

Utazás Budapestről,  izraeli képviselőnk várja 

Önöket a repülőtéren, majd utazás Yafo-ba,, séta 

Tel Aviv-ban. Majd Tiberiasba, a szállodába 

visszük Önöket, vacsora. 

2. nap:    Genezáreti-tó – Tabgha – Capernaum - 

Názáret 

Reggeli, majd utazás a Genezáreti tó partján fekvő 

szent helyekhez, Tiberiason keresztül Mária 

Magdolna születési helyének érintésével a Boldog 

mondások hegyére, majd Tabghára, a kenyér és 

halszaporítás csodájának színhelyére utazunk. 

Utunkat Capernaumban folytatjuk, ellátogatunk a 

régi zsinagógához és Péter házához.  Názáret 

megtekintése, majd visszatérés a tiberiasi 

szállodába, vacsora 

3. nap: Akko – Haifa - Caesarea 

Reggeli után utazás Akkoba, a kereszteslovagok 

városába, majd továbbutazás Haifába, ahol elöször 

buszos városnézés a város föbb látványosságaival, 

majd séta a Bahai szentélyhez vezetö 

kertrendszerben. Felutazunk a Karmel hegyre, 

ahonnan csodálatos kilátás nyílik az öbölre és a 

Földközi tengerre. A Karmelita kolostor 

megtekintése. Továbbutazás Caesarea-ba a római 

színház és a keresztes lovagok várának 

megtekintése - ahol Pál Apostol 2 évig raboskodott. 

A betlehemi szálloda elfoglalása, vacsora. 

4. nap:    Jeruzsálem - Betlehem 

Reggeli után látogatás Jeruzsálem óvárosában. Az 

Oroszlános kapu, Via Dolorosa, Siratófal, a Szent 

Sír Templom megtekintése. 

Délután látogatás Betlehemben, a Születés 

templomának megtekintése. Szállás, vacsora. 

5. nap:    Jeruzsálem 

Egésznapos városnézés Jeruzsálemben: Olajfák 

hegye, a csodálatos jeruzsálemi panoráma 

megtekintése az Óvárossal, majd az Olajfák hegyén 

található Szent helyek ismertetése. Pillantás a 

Virágvasárnap útjára és a Dominus Flevit 

kápolnára. Továbbhaladunk a Getszemáni kerthez 

és megtekintjük a Nemzetek Templomát az Elárulás 

barlangját és Szûz Mária sírját. Utazás a Kidron-

völgyön át, pillantás Zakariás és Absalom sírjára. 

Látogatás a Sion-hegyen az Utolsó Vacsora 

színhelyére, Dávid Király sírjához  és az 

Elszenderülés templomának megtekintése Majd a 

holocaust emlékhely a Yad Vashem megtekintése 

és buszos városnézés Jeruzsálem új városrészében, 

a Knesset és a Menora  megtekintése kívülről. 

Szállás, vacsora Betlehemben. 

6. nap:    Holt tenger – Qumran – Massada 

Utazás a világ legmélyebben fekvő pontjához, a 

Holt-tengerhez, elhaladunk Qumran-nál, a Holt-

tengeri tekercsek lelőhelyénél, majd fürdés a Holt-

tengerben. Fakultativ program: Massadai erődhöz 

drótkötélpályán jutunk fel (30,- Euro/fő) 

Visszatérés Betlehembe a szállodába, vacsora. 

7. nap:    Tel Aviv – Budapest 

Reggeli, majd transzfer a tel avivi repülőtérre, 

érkezés Budapestre

 

Részvételi díj: 359.900-ft /fő  
Részvételi díj tartalmazza: 

 az utazást Budapest-Tel Aviv-Budapest útvonalonl, vagyis a repülőjegyet, 

 reptéri illetéket, 

 transzfert a szállodába, illetve vissza a repülőtérre 

 kirándulások,  

 útlemondási biztosítást, utasbiztosítást 

 szállást félpanziós ellátással, 

 magyar nyelvű idegenvezetést, 

Nem tartalmazza belépőket és a borravalót! A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Jelentkezni lehet: csohany42@freemail.hu ( Csohány Gábor) vagy maci556@t-online.hu                     

( Medveczki Aranka ) e-mail címen vagy a  387-5942 vagy a 06 30 641 5686 mobil számon. 
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