Terra Santa
Durada: 8 DIES
Sortides: 21 març / 13 juny
14 agost / 9 octubre

ISRAEL I PALESTINA

TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - TIBERIADES
MAR DE GALILEA - NATZARET - BET-XEAN
JERICÓ - MAR MORTA - MASADA
QUMRAN - JERUSALEM - BETLEM

MAR MORTA

JERICÓ

VIDEO

76

CESAREA

Ciutat blanca de Tel Aviv - Acra - Haifa - Masada
Ciutat Vella de Jerusalem - Betlem

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB
1 BARCELONA
TEL AVIV
Presentació a l’aeroport per prendre el vol directe
a Tel Aviv. Sopar i allotjament.
2 TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – SANT JOAN
D’ACRE – TIBERIADES
Esmorzar. Breu visita panoràmica de la ciutat de
. Anirem a la Ciutat Vella de Jaffa i al
Tel Aviv
Port Antic. Continuarem cap a Cesarea per visitar
el Teatre Romà i la Fortalesa dels Croats. El viatge
on visitarem el Monestir
segueix cap a Haifa
Carmelita de Stella Maris i des de la muntanya
Carmel apreciarem una vista panoràmica dels
Jardins Perses del Temple Bahai i de la badia de
Haifa. Continuarem cap a Sant Joan d’Acre
on visitarem l’antiga fortificació medieval. Sopar i
allotjament en zona Tiberíades.
– NATZARET
3 REGIÓ DEL MAR DE GALILEA
Esmorzar. Avui visitarem la regió del Mar de
Galilea a Tiberíades. Anirem a la Muntanya de
les Benaurances, lloc del Sermó de la Muntanya.
A les ribes del llac, visitarem Tabgha, lloc de la
multiplicació dels pans i els peixos. Ens dirigirem
a Cafarnaüm. Gaudirem d’una volta en barca al
Mar de Galilea. A la tarda, passant pel llogaret de
Canà de Galilea, arribarem a la ciutat de Natzaret
on visitarem l’Església de l’Anunciació i el Taller de
Sant Josep. Sopar.
4 BET-XEAN – JERICÓ – MAR MORTA
Esmorzar. Sortida cap a Beit Shean on visitarem
les excavacions d’aquesta bonica Necròpolis.
Arribarem a Jericó, la ciutat més antiga del Món.
Visitarem l’Arbre de Zaqueu. A continuació
pujarem a la Muntanya de les Temptacions. Pujada
i baixada en Telefèric. Arribarem a la Mar Morta, el
punt més baix de la Terra a 400 metres sota el nivell
del Mar. Tindrem la resta del dia per gaudir de les
instal·lacions de l’hotel – Spa. Sopar i allotjament.

5 MASADA – QUMRAN – JERUSALEM
Esmorzar. Sortirem cap a Masada
travessant
el desert de Judea. Visitarem l’última fortificació
dels Jueus contra els Romans. Pujada i baixada
en telefèric. A continuació visitarem Qumran i el
Monestir dels essenis, el lloc on van ser trobats
els Manuscrits del Mar Mort. En finalitzar seguirem
fins a Jerusalem. Sopar i allotjament.
6 (JERUSALEM) MONTE DE LOS OLIVOS – CIUTAT
NOVA DE JERUSALEM
Esmorzar. Sortida cap al Monte de los Olivos on
gaudirem d’una vista panoràmica de la Ciutat
de Jerusalem. Baixant la muntanya arribarem a
l’Hort de Getsemaní on visitarem l’Església de
l’Agonia. Continuarem cap a la part moderna de
la ciutat per visitar el Santuari del Llibre al Museu
d’Israel on es troben els Manuscrits del Mar Mort
i la Maqueta de Jerusalem en Temps de Jesús. A
continuació visitarem el Museu de l’Holocaust
“Yad Vashem”. Seguirem a la bonica localitat d’Ein
Karem, on visitarem les Esglésies de Sant Joan
Baptista i de la Visitació. Sopar i allotjament a
Jerusalem.
I BETLEM
7 (JERUSALEM) CIUTAT VELLA
Esmorzar. Entrada a la ciutat vella de Jerusalem
on visitarem el Mur de les Lamentacions
i gaudirem d’una vista de l’Esplanada de les
Mesquites. Recorrerem les estacions de la Via
Dolorosa arribant al Sant Sepulcre. Continuarem
cap al Mont Sió on es troben la Tomba del Rei
David, el Cenacle i l’Abadia de la Dormició. A
on visitarem
la tarda sortida cap a Betlem
l’Església de la Nativitat, la Gruta del Naixement i el
Camp dels Pastors. Sopar i allotjament a Jerusalem
BARCELONA
8 JERUSALEM – TEL AVIV
Esmorzar. A l’hora convinguda marxarem a Tel
Aviv per emprendre el vol de retorn.

Preu: 2.890 euros
El preu inclou:
* Vols internacionals directes amb El Al.
* Allotjament en hotels de 5* a Jerusalem i
4* a la resta.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana
durant el viatge.
En el cas de grups inferiors a 10 persones hi
haurà assistència a l’aeroport de sortida i
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 650 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe
business.

Informació d’interès:

Min 10 / 20 Max

+1 hora

No
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