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Circuit IORDANIA-ISRAEL
8 zile - 782 euro
Perioada: 28.02.2018-07.03.2018
Ziua 1: Sosire aeroport Ovda (Eilat) Dupa formalitati vamale de la frontiera Arava mergem
spre Petra pentru cină și cazare
Ziua 2 Vizita Petra – little Petra
După micul dejun, vizita la Petra, orașul pierdut, sculptat în întregime de om în rocile de gresie
rosie, care vă va pune imaginația la încercare. Nu e de mirare că UNESCO a plasat Petra pe Lista
Patrimoniului Mondial. Intrarea în Petra se face trecând prin Siq, un defileu îngust, la sfârșitul
căruia dintr-o dată apare dramatic cel mai faimos monument din Petra: al-Khazneh sau Comoara
(Treasury). Vizitatorii se pot plimba prin satul vechi de 8 000 de ani, Beidah. Acesta este Petra în
miniatură, cu un defileu modest, dar minunate temple, peșteri și stânci multi-colore și, fiind mai
puțin vizitat, are o atmosferă proprie., Cazare si cina Petra.
Ziua 3: Petra – Kingsway – Nebo – Madaba – Amman
După micul dejun, reluam drumul regilor spre Amman. Ne vom opri pentru a vizita Muntele Nebo,
locul mormantului lui Moise. Dacă cerul este suficient de clar; veți avea o priveliște minunată,
văzând Valea Iordanului, Marea Moartă și Jericho de pe celalalt mal al râului Iordan.
Apoi urmeaza vizita Madaba, una dintre cele mai spectaculoase biserici din lume, cel mai bine
cunoscuta pentru mozaicurile sale bizantine și Umayyad. Biserica St. George unde veți găsi harta
mozaică a Ierusalimului pictată pe podeaua bisericii. Cina si cazare in Amman
Ziua 4: Amman – Jerash – granița Sheikh Hussein
După micul dejun, se pleaca pentru a vizita Jerash- Pompeii-ul de Est. Veți intra în Jerash prin
poarta monumentală de Sud și vă veți găsi rătăcind într-un oraș roman. Puteti experimenta acustica
minunata a teatrului, ce se va transforma in scena festivalului de muzica Jerash care are loc in
fiecare an. De asemenea, veti vedea cum romanii au construit coloanele rezistente la cutremure.
Plecare la granița Shiekh Hussein pentru plecarea spre Israel transfer hotel cina si cazare
Ziua 5 :Muntele Tabor – Cana Galileii – Nazaret – Muntele Fericirilor – Tabgha –
Capernaum
Mic dejun. Dupa predarea camerelor se trece granita spre Tara Sfanta si ne deplasam spre Muntele
Tabor, se viziteaza Biserica Ortodoxa “Schimbarea la fata” (locul schimbarii la fata a Domnului,
inchinare la Icoana Facatoare de minuni a Maicii Domnului)- (Marcu 9:2-4). Deplasare in Cana
Galileii – inchinare in Biserica Greco- Ortodoxa (pe locul casei lui Simion Cananitul), unde a avut
loc prima minune (prefacerea apei in vin la Nunta din Cana Galileii) – : “Si a treia zi s-a facut nunta
in Cana Galileii si era si mama lui Iisus acolo. Si a fost chemat si Iisus si ucenicii Sai la nunta. Si
sfarsindu-se vinul, a zis mama lui Iisus catre El: Nu mai au vin. Iisus: Ce ne priveste pe mine si pe
tine, femeie? Inca n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceti orice va va spune.
Si erau acolo sase vase de piatra, puse pentru curatirea iudeilor, care luau cate doua sau trei vedre.
Zis-a lor Iisus: Umpleti vasele cu apa. Si le-au umplut pana sus. Si le-a zis: Scoateti acum si aduceti
nunului. Iar ei i-au dus. Si cand nunul a gustat apa care se facuse vin si nu stia de unde este, ci
numai slujitorii care scosesera apa stiau, a chemat nunul pe mire” (Ioan 2: 1-9). Deplasare la

Nazaret, inchinare in Biserica Ortodoxa Sf. Gavriil (Izvorul Fecioarei Maria) si in Biserica
Catolica “Buna Vestire” (locul casei Sfintei Familii – atelierul Sf. Iosif). In Noul Testament este
descris ca fiind Caminul copilariei lui Iisus – Iar in a sasea luna a fost trimis ingerul Gavriil de la
Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, al carei nume era Nazaret. Catre o fecioara logodita cu un
barbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Si intrand ingerul la
ea, a zis: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei.
Iar ea, vazandu-l, s-a tulburat de cuvantul lui si cugeta in sine: Ce fel de inchinaciune poate sa fie
aceasta? Si ingerul i-a zis: Nu te teme, Marie, caci ai aflat har la Dumnezeu. Si iata vei lua in
pantece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus” (Luca 1: 26-31). Vizitarea Bisericii de pe
Muntele Fericirilor-care aminteste de Predica Mantuitorului. “Vazand multimile, Iisus S-a suit in
munte, si asezandu-se, ucenicii Lui au venit la El. Si deschizandu-si gura, ii invata zicand: Fericiti
cei saraci cu duhul, ca a lor este imparatia cerurilor. Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia.
Fericiti cei blanzi, ca aceia vor mosteni pamantul. Fericiti cei ce flamanzesc si inseteaza de dreptate,
ca aceia se vor satura. Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui. Fericiti cei curati cu inima, ca
aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiti facatorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca a lor este imparatia cerurilor. Fericiti veti fi voi cand va vor
ocari si va vor prigoni si vor zice tot cuvantul rau impotriva voastra, mintind din pricina Mea.
Bucurati-va si va veseliti, ca plata voastra multa este in ceruri, ca asa au prigonit pe proorocii cei
dinainte de voi.” (Matei 5: 1-12). Deplasare la Tabgha (locul unde a fost savarsita minunea
inmultirii a 5 paini si 2 pesti, pentru 5000 de oameni) – “Si iesind, a vazut multime mare si I S-a
facut mila de ei si a vindecat pe bolnavii lor. Iar cand s-a facut seara, ucenicii au venit la El si I-au
zis: locul este pustiu si vremea iata a trecut; deci, da drumul multimilor ca sa se duca in sate, sa-si
cumpere mancare. Iisus insa le-a raspuns: N-au trebuinta sa se duca; dati-le voi sa manance. . Iar ei
I-au zis: Nu avem aici decat cinci paini si doi pesti. Si El a zis: Aduceti-Mi-le aici. Si poruncind sa
se aseze multimile pe iarba si luand cele cinci paini si cei doi pesti si privind la cer, a binecuvantat
si, frangand, a dat ucenicilor painile, iar ucenicii multimilor. Si au mancat toti si s-au saturat si au
strans ramasitele de faramituri, douasprezece cosuri pline. Iar cei ce mancasera erau ca la cinci mii
de barbati, afara de femei si de copii.” (Matei 14: 14-21). Biserica Sf. Petru- aceasta biserica, a
Sfantului Petru, este zidita pe locul unde Mantuitorul s-a aratat ucenicilor, dupa Inviere- acolo unde
Petru s-a aruncat in apa si a inotat pana la mal, nemaiavand rabdare sa ajunga odata cu barca.
Potrivit traditiei, bisericuta isi inalta zidurile in jurul pietrei pe care Mantuitorul asezase jar aprins,
deasupra avand peste. Capernaum- Cetatea Domnului (orasul iubit de catre Iisus)- “deci iarasi a
mers in Cana Galileii, unde prefacuse apa in vin. Si era un slujitor regesc, al carui fiu era bolnav in
Capernaum. Acesta, auzind ca Iisus a venit din Iudeea in Galileea, s-a dus la El si Il ruga sa Se
coboare si sa vindece pe fiul lui, ca era gata sa moara. Deci Iisus i-a zis: Daca nu veti vedea semne
si minuni, nu veti crede. Slujitorul regesc a zis catre El: Doamne, coboara-Te inainte de a muri
copilul meu. Iisus i-a zis: Mergi, copilul tau traieste. Si omul a crezut cuvantului pe care i l-a spus
Iisus si a plecat” (Ioan 4: 46-50). Cazare+cina hotel 3* in Betleem
Vizitarea tuturor obiectivelor din aceasta zi va fi conditionata de durata formalitatilor vamale
Ziua 6: Biserica Nasterii Domnului – Campul Pastorilor – Manastirea lui Teodosie cel Mare –
Raul Iordan – Ierihon –Manastirea “Dudu lui Zaheu” – Muntele Ispitirii – Asezamantul
Romanesc de la Ierihon
Micul dejun. Se viziteaza Biserica Nasterii Domnului (Biserica Ortodoxa a Nativitatii), Cripta unde
s-a nascut Iisus, inchinare la Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului ‘’BELEMITA’’ –
singura icoana in care Maica Domnui zambeste, de bucuria Nasterii Domnului – este cea mai veche
biserica crestina din Tara Sfanta. Locul Nasterii Mantuitoriului este marcat cu o stea de argint cu 14
colturi daruita in 1717 de Domnitorul Tarii Romanesti Nicolae Mavrocordat; vizitarea Bisericii
Catolice Sf. Ecaterina- locul de unde se transmite in Noaptea de Craciun Sfanta Liturghie.
Deplasare catre Campul Pastorilor- campurile situate in orasul Beth Sahour, este locul unde se
spune ca ingerul Domnului s-ar fi aratat pastorilor, aducandu-le vestea cea buna a Nasterii lui Iisus;
vizitare Manastirea lui Teodosie cel Mare (incepatorul vietii de obste in Tara Sfanta)- locul unde sau odihnit cei 3 magi. Optional Manastirea Sf. Sava (5 euro/pers)- unde se pastreaza neschimbat
modul de viata inca de pe vremea Imparatului Constantin. Manastirea Sf. Sava- Marea Lavra a Sf.
Sava cunoscuta ca Mar Saba din pustiul Iudeii- intemeiata in anul 478 de Sf. Sava cel Sfintit. Una
din refacerile manastirii a fost facuta cu banii trimisi de Domnitorul Neagoe Basarab prin Ecumenul
Ioachim Valahul si ulterior prin contributiile Domnitei Ruxandra, sotia lui A. Lapusneanu si fiica

lui Petru Rares. Drumul continua spre raul Iordan, Qassr al Yahud- locul original al Botezului
Domnului, locul unde Iordanul se intoarce, la Boboteaza , Deplasare spre Ierihon-cel mai vechi oras
din lume, Vizita la Manastirea “Dudu lui Zaheu”, apoi ne deplasam spre Muntele Ispitirii unde
avem o privire panoramica a Manastirii Carantania de pe Muntele Ispitirii (locul unde Iisus a fost
ispitit de Satana de 3 ori si a postit 40 de zile) “Atunci Iisus a fost dus de Duhul in pustiu, ca sa fie
ispitit de catre diavolul. Si dupa ce a postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti, la urma a
flamanzit. Iar Iisus, plin de Duhul Sfant, S-a intors de la Iordan si a fost dus de Duhul in pustie,
timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul“ (Matei 4, 1-2). Vizita si inchinare la Asezamantul
Romanesc de la Ierihon. Ne intoarcem spre Betleem pe langa Marea Moarta – cel mai jos nivel
planetar – 400 de metri.
Cazare+cina hotel 3*in Betleem.
Ziua 7: Ierusalim – Muntele Maslinilor – Manastirea Eleon – Gradina Ghetsimani cu Biserica
Natiunilor – Biserica “’Dominus Flevit’’ – Biserica Mormantul Maicii Domnului – Via
Dolorosa
Dupa micul dejun se viziteaza Ierusalimul (potrivit Bibliei, orasul Ierusalim a fost creat de catre
regele David al Israelului, in jurul anului 1000 I. HR. Fiul sau, Solomon, a construit primul templu
din oras. Pentru crestini, orasul Ierusalim este sfant, datorita crucificarii lui Hristos in acest oras.
Orasul Ierusalim este al treilea oras sfant pentru islamici, devenind primul Qibla, adica punctul
central al rugaciunilor musulmane. Potrivit traditiei, profetul Mohamed a facut Calatoria Nocturna
in acest oras, in anul 620. De-a lungul istoriei sale, orasul Ierusalim a fost distrus de doua ori, a fost
asediat de 23 de ori, atacat de 52 de ori si capturat si recapturat de 44 de ori), Muntele Maslinilor,
Manastirea Eleon, locul Inaltarii Domnului (Capela Inaltarii Domnului, aflata pe Muntele
Maslinilor, in Ierusalim, este un loc de inchinanare, atat crestin cat si musulman. Potrivit traditiei,
acesta este locul de pe care Mantuitorul Hristos S-a inaltat la cer. Micuta capela rotunda pastreaza
inca o piatra imprimata cu urma piciorului lui Hristos. Inchinare si in biserica unde a avut loc cea
de a doua aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul. Vizitarea Gradinii GHETSIMANI cu Biserica
Natiunilor(locul unde se afla piatra pe care a stat Iisus inaintea prinderii sale), Biserica “’Dominus
Flevit’’ (Domnul a plans) – despre acest loc, Sfanta Scriptura spune urmatoarele: „Si apropiindu-se
de poalele Muntelui Maslinilor, toata multimea ucenicilor, bucurandu-se, a inceput sa laude pe
Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le vazuse, zicand: Binecuvantat este
Imparatul care vine intru numele Domnului! Pace in cer si slava intru cei de sus. Dar unii farisei din
multime au zis catre El: Invatatorule, cearta-ti ucenicii. Si El, raspunzand, a zis: Zic voua: Daca vor
tacea acestia, pietrele vor striga. Si cand S-a apropiat, vazand cetatea, a plans pentru ea, zicand:
Daca ai fi cunoscut situ, in ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii
tai. Caci vor veni zile peste tine, cand dusmanii tai vor sapa sant in jurul tau si te vor impresura si te
vor stramtora din toate partile. Si te vor face una cu pamantul, si pe fiii tai care sunt in tine, si nu
vor lasa in tine piatra pe piatra pentru ca nu ai cunoscut vremea cercetarii tale.” (Luca 19, 37-44),
locul unde Iisus Hristos a plans pentru soarta Ierusalimului si a lipsei de pocainta a celor din Cetatea
Sfanta. Ne deplasam spre Biserica Mormantul Maicii Domnului, se ajunge dupa coborarea a 48 de
trepte, se va inchina la locul Mormantului Maicii Domnului si Icoanei Facatoare de Minuni Maica
Domnului “IERUSALEMITA”. Spre iesire sunt, Mormantul Sfantului Iosif si al Sf. Parinti
Ioachim si Ana. Inchinare la Biserica Sf. Stefan. Se merge pe Via Dolorosa (Calea Crucii sau
Drumul Durerii) cu cele 14 statii/popasuri, fiecare popas marcand un eveniment de sacra memorie
pentru intreaga Crestinatate. Aici se vor vizita Golgota, Piatra Ungerii, Mormantul Domnului,
Biserica Invierii (Iisus a murit, Iisus a inviat, Iisus va veni din nou –Marcu 16:6), Biserica Sf.
Imparati Constantin si Elena, Paraclisul Sutasului, Paraclisul lui Adam. Biserica Sfantului Mormant
numita si Qiyama in limba araba- Biserica Invierii -a fost cladita de Imparatul Constantin cel Mare
in secolul al-IV lea. Aici Imparateasa Elena a gasit locul si vestigii ale Sfintei Cruci. Vizitarea
Muntelui Sion in functie de timpul ramas
Cazare+cina hotel 3*in Betleem.
Ziua 8: Mic dejun la pachet, predarea camerelor, ne deplasam catre aeroportul din Eilat (Ovda)
Tarif: 782 euro/pers
Supliment single: 240 euro
TARIFUL INCLUDE:
•

7 Nopti cazare+demipensiune

TARIFUL NU INCLUDE:
•

Taxa trecere frontiera Israel: 26

hoteluri 3*

Euro

•

Transport cu autocar modern cu
A/C

•

Asigurare medicala de calatorie
+ storno (este obligatorie)

•

Ghid limba romana

•

•

Intrari la obiectivele turistice din
program

Tips Iordania: 15 Euro / pers se
achita ghidului local in prima zi

•

Tips Israel: 20 Euro / pers se
achita ghidului local la sosirea in
Israel

•

Bagaj de cala 20 klg. 360 lei

•

Viza Iordania

•

Bilete avion

•

Bagaj Mana 10 Klg

Servicii Optionale :
•

Taxi muntele Tabor – 7 euro/pers

•

Plimbare pe Marea Galileii cu ambarcatiune, copie a celei utilizate de Iisus- 8 Euro/pers

•

Masa traditionala cu peste Sf. Petru- 16 Euro/pers
***Tariful este pentru un gup minim de 30 pax

