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Iepazīsties! Izraēla!
2022. gada 30.04.-08.05., 9 dienas, 1375 EUR
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.
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. Tā ir 420 m zem jūras līmeņa.
Ūdens jūrā 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. Jaunajā Derībā aprakstītās ainavas skatīsim pašu
acīm.

Un tas vēl nav viss…
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Iepazīsties! Izraēla!
30.04.-08.05.2022.
Nr.

Datums

Maršruts
Rīga- Tel Aviva

Apskates objekti
● Tikšanās lidostā 21:30. Izlidošana plkst. 23:40.
Ielidošana plkst.03:50 Tel Avivā.
●
● Pārbrauciens uz Netāniju.
● Atpūta, pastaigas, peldēšanās jūrā
● Iekārtošanās viesnīcā
● 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

Naktsmītne

Viesnīca Netānijā

●
●
●
●

Brokastis viesnīcā
Vidusjūras pērles :
Keisārija. Romas impērijas tirdzniecības un kultūras
centrs; pilsēta – osta. Saskaņā ar kristiešu leģendām
ar Svēto grālu saprot kausu, no kura Svētā vakarēdiena
laikā Jēzus dzēra vīnu ar saviem mācekļiem. Tieši no šīs
pilsētas krustneši aizveda to uz Eiropu.
Haifa. Pilsēta ar bagātīgu vēsturi, karmelītu ordeņa
šūpulis. Slavena ar saviem daudzpakāpju dārziem.
Akko – Krustnešu valsts galvaspilsēta. Pirmo reizi
minēta 19.gs.pirms mūsu ēras. Vecpilsēta ir iekļauta
UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.
Brokastis viesnīcā
Jeruzālemes vecpilsēta - laikmetu un reliģiju
krustpunkts
Raudu mūris, Cianas kalns, Krusta ceļš, Golgāta un
daudzi citi objekti…
Brokastis viesnīcā.
Pārbrauciens uz Nāves jūru vedīs caur tuksnesi,
kristietības šupuli.
Iekārtošanās viesnīcā
Atpūta pie Nāves jūras. Baudām! Uzlabojam veselību!
Brokastis viesnīcā
Atpūta pie Nāves jūras. Baudām! Uzlabojam veselību!

1.

30.04.

2.

01.05.
svētdiena

Tel Aviva Netānija

3.

02.05.
pirmdiena

Netānija – Galileja
- Netānija

4.

03.05.
otrdiena

Netānija –
Keisarija – Haifa –
Akko -Netānija

●
●

5.

04.05.
trešdiena

Netānija Jeruzalēme

●
●
●

6.

05.05.
ceturtdiena

Nāves jūra

●
●

Viesnīca Netānijā
Viesnīca Netānijā

Viesnīca
Jeruzālemē

Viesnīca pie
Nāves jūras

7.

06.05.
piektdiena

Nāves jūra

8.

07.05.
sestdiena

Nāves jūra

●
●

Atpūta pie Nāves jūras. Baudām! Uzlabojam veselību!
Iespēja iepazīties ar vietējo kosmētiku

Viesnīca pie
Nāves jūras

9.

08.05.
piektdiena

Tel Aviva-Rīga

●
●

Pārbrauciens uz Tel Avivu
Lidojums Tel Aviva-Rīga plkst.06:40. Ielidošana Rīgā
plkst.11:05

Katram savās
mājās

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība

Viesnīca pie
Nāves jūras

www.italisgeotour.lv
Ceļojuma cenā 1375 EUR Ietilpst:
• Aviobiļete tiešajam reisam Rīga - Tel Aviva-Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg)
• Visas programmā paredzētās ekskursijas ar autobusu un kājām
• Transfēri no/līdz lidostai
• Naktsmītnes ar brokastīm
• Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi
• Vietējais gids Izraēlā
Papildizdevumi:
• Apdrošināšana brauciena laikā ar Covid-19 risku
• Ēšanas izdevumi
• Dzeramnauda šoferim un vietējam gidam
•
Mūsu prasība – ceļotājam ir derīgs Covid19 vakcinācijas sertifikāts!
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.

KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to un veicis avansa
iemaksu 130 EUR apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl
kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā par
dzīvošanu vienvietīgā numurā vai jāpiekrīt mūsu piedāvātājam izvietošanas variantam.
Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā uz
brauciena sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem).
Līdzi nepieciešams ņemt sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekli.
Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis Geotour”
neatkarīgu iemeslu dēļ, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai uz
jebkuru citu SIA “Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu!

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

Lidija 26497573
Tālis 29132099

lidija@italisgeotour.com
info@italisgeotour.com

