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  Iepazīsties! Izraēla! 
2020. gada 27.03.-03.04., 8 dienas,  830 EUR+ avio  

Izraēla ir zeme, kuru kaut reizi dzīvē jāapmeklē katram. 

Ceļojuma laikā jūs gaida:  
Izraēla. Tā ir gan tauta gan zeme. Te ebreju tautas vēsture 

ilgst jau trīsdesmit piecus gadsimtus. Izraēla ir viens milzīgs 

brīvdabas muzejs, kurā ir savstarpēji saistītas pagātne, tagadne un 

nākotne, kur senatne ir blakus mūsdienām. Šī ir valsts, kurā Austrumi 

un Rietumi saplūst, un katru laikmetu spilgti pārstāv dažādas 

kultūras. Trīs lielākās pasaules reliģijas ir dzimušas Izraēlas zemē. 

      Eilata. Pats sausākais kūrorts Izraēlā, jo atrodas blakus 

Nehevas tuksnesim. Jūra, kalni, delfīni un vairāk nekā 360 saulainas 

dienas gadā: Eilatas kūrorts, Izraēlas dienvidu punkts, ir ideāla vieta, 

kur pēc pelēkās ziemas izbaudīt sauli un siltumu. Šeit jūs varat ne 

tikai baudīt skaistās pludmales, bet arī doties nirt pie koraļļu rifiem (šī 

iemesla dēļ daļa kūrorta tiek saukta par Koraļļu pludmali), apskatīt 

dziļūdens iedzīvotājus zemūdens observatorijā, pastaigāties pa 

kalniem un tuksnesi, kā arī redzēt ķēniņa Zālamana raktuves. 

  Jeruzāleme ir svēta vieta kristiešiem, musulmaņiem un 

ebrejiem, svētceļojumu objekts ticīgajiem no visas pasaules un 

vienkārši dzīves pilna pilsēta, vecākā Tuvajos Austrumos. Senās 

kartēs tieši Jeruzāleme ir attēlota pasaules centrā, un tieši šeit notika 

daudzi Bībelē aprakstītie notikumi. Vecpilsēta ir sadalīta četros 

kvartālos: musulmaņu, kristiešu, armēņu un ebreju. Musulmaņu 

kvartālā – Aksas mošeja un Klints kupola mošeja, kuras godina ne 

mazāk kā Kābu un Svēto mošeju Mekā. Šajā kvartālā atrodas arī 

Kristus Sāpju ceļš jeb Via Doloresa, kuru Kristus veica ceļā uz 

Golgātu. Pašā kristiešu kvartāla centrā atrodas svarīgākais kristiešu 

templis – tā Kunga Kapa baznīca, kas uzcelta vietā, kur Jēzus tika 

sists krustā, apbedīts un augšāmcēlies. Ebreju kvartālā atrodas 

Raudu mūris. Un daudz, daudz citu vēsturisku vietu. 

   Nāves jūra ir unikāla vieta. Ūdens tajā ir ārkārtīgi sāļš un satur 

gandrīz visu Mendeļejeva periodisko tabulu. Kas tam neizbēgami 

piešķir ārstnieciskas īpašības. Gar neapdzīvotajiem un 

akmeņainajiem jūras krastiem ir daudz ar selēnu bagātu termisko 

avotu un ārstniecisko dubļu atradnes.  

Galileja ir Svētās zemes ziemeļu province. Kalnu, mežu un ieleju 

valsts. Galilejas galvenās rotas ir Galilejas jūra (Kineretas ezers) un 

Jordānas upe. Nācarete. Vieta, kur Dievmāte saņēma ziņu par 

Kristus dzimšanu un  Jēzus šeit pavadīja savu bērnību. Jaunajā 

Derībā aprakstītās ainavas pašu acīm. 

Un tas vēl nav viss… 
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Iepazīsties! Izraēla! 
 27.03.-03.04.2020 

 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  

1. 
 

27.03. 
piektdiena 

 

Rīga- Eilata ● Tikšanās lidostā 05:00. Izlidošana ar Wizzair reisu 
pl.07:10. Ielidošana 12:45 

● Transfērs uz Eilatu. Iekārtošanās viesnīcā 
● Atpūta, pastaigas, peldēšanās 

Viesnīca Eilatā 

2. 28.03. 
sestdiena 

Eilata ● Brokastis viesnīcā 
● Atpūta un peldēšanās Sarkanajā jūrā 
● Iespēja apmeklēt ‘’Zemūdens parku’’:  
Jūras muzejs ar vairāk ka 500 veidu korāļiem, zivīm un 
citiem jūras iemītniekiem;  
zemūdens observatorija, kura atrodas 6 m dziļumā un kur 
var vērot jūras iemītnieku dzīvi;  
skatu tornis no kura var vienlaicīgi redzēt Izraēlu, Jordāniju, 
Ēģipti un Saūd Arābiju;  
‘’Okeanāriums’’-viena no pasaules lielākajām kinozālēm ar 
izcilu simulatoru, kas ļauj pilnībā iejusties notiekošajā uz 
ekrāna (kopā 26 EUR) un citas iespējas pēc izvēles 

Viesnīca Eilatā 

3. 29.03. 
svētdiena 

Eilata ● Brokastis viesnīcā 
● Atpūta un peldēšanās Sarkanajā jūrā 
● Iespēja apmeklēt Delfīnu rifu - privāto pludmali, kur 

dabīgos apstākļos mīt delfīni, var tos pavērot, noskatīties 
priekšnesumu un piedalīties to barošanā (19 EUR)  un 
citas iespējas pēc izvēles 
 

Viesnīca Eilatā 

4. 30.03. 
pirmdiena 

 

Eilata ● Brokastis viesnīcā 
● Atpūta un peldēšanās Sarkanajā jūrā 
● Iespēja doties jūras braucienā ar kuģi ar caurspīdīgu 

dibenu (20 EUR) vai doties izjādē ar kamieļiem pa 
tuksnesi (ar pusdienām) (40 EUR) un citas iespējas 
pēc izvēles 

Viesnīca Eilatā 

5. 31.03. 
otrdiena 

Eilata-Nāves jūra ● Brokastis viesnīcā. 
● Pārbrauciens uz Nāves jūru 
● Iekārtošanās viesnīcā 
● Atpūta pie Nāves jūras 

Viesnīca pie 
Nāves jūras 

6. 01.04. 
trešdiena 

 
 

Nāves jūra-
Jeruzāleme 

● Brokastis viesnīcā 
● Agrā izbraukšana uz Jeruzālemi 
● Jeruzālemes vecpilsēta - laikmetu un reliģiju 

krustpunkts 
● Raudu mūris, Cianas kalns, Krusta ceļš, Golgāta un 

daudzi citi objekti… 

Viesnīca 
Jeruzālemē 

7. 02.04. 
ceturtdiena 

Jeruzāleme-
Galileja-
Jeruzalēme 

● Brokastis viesnīcā 
● Nācarete - pilsēta, kas svēta visiem kristiešiem 
● Galilejas jūra 
● Svētību kalns. Kapernauma 
● Tabha - vieta, kur notika zivju un maizes dalīšanas 

brīnums 

● Jardenīts – tradicionālā svētceļnieku kristību vieta 
svētajos Jordānas upes ūdeņos, kur tika kristīts Jēzus 

●  Tverija – viena no četrām svētajām ebreju pilsētām 
 

Viesnīca 
Jeruzālemē 

8. 03.04. 
piektdiena 

Jeruzāleme-Tel 
Aviva-Rīga 

● Brokastis viesnīcā 
● Pārbrauciens uz Tel Avivu 
● Lidojums Tel Aviva-Rīga 12:25 

Katram savās 
mājās 
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

Ceļojuma cenā  830 EUR Ietilpst: 

• Visas  programmā paredzētās ekskursijas ar autobusu un kājām 

• Transfēri no/līdz lidostai 

• Naktsmītnes ar brokastīm  

• Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi 

• Vietējais gids Izraēlā 
 

 

Papildizdevumi:  
 

• Aviobiļete tiešajam reisam Rīga-Eilata; Tel Aviva-Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 
kg) (no 236 EUR) 

• Apdrošināšana brauciena laikā 

• Papildekskursijas pēc izvēles no Eilatas 

• Ēšanas izdevumi  

• Dzeramnauda šoferim un vietējam gidam 
 

 

 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR 
normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas 

nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

Pieteikties šeit:  
http://ej.uz/Italisbraucieni 
 

Lidija   26497573   lidija@italisgeotour.com      
Tālis    29132099  info@italisgeotour.com 
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