Ceļojums, "IZRAĒLA - ZEME, KUR PIENS UN MEDUS TEK"

20.04. - 27.04.2020. un 05.10. – 12.10.2020. (8 dienas/ 7 naktis)
Telaviva – Nācarete – Galileja – Kāna – Tibērija – Tabha – Kapernauma – Haifa – Cēzareja – Jaffa – Bētleme –
Jeruzāleme – Nāves jūra – Telaviva

Piedāvājam doties bagātiem iespaidiem pilnā ceļojumā uz Izraēlu – Zemi, kur piens un medus tek. Ceļojuma laikā
pabūsiet Nācaretē – Marijas un Jāzepa dzimtajā pilsētā, Kānā – kur ūdens tika pārvērsts vīnā, savām acīm ieraudzīsiet slaveno
Galilejas jūru, kur Jēzus staigāja pa ūdens virsmu. Apskatīsiet Kapernaumu, kura tik daudz pieminēta Bībelē. Varēsiet paši
pagremdēties Jordānas upē - pasaulslavenajā ūdenskristību vietā Jardenit. Pabūsiet Tabhā – maizes pavairošanas vietā, baudīsiet
slaveno Pētera zivi, pabūsiet Karmela kalnā, kur Ēlija tika galā ar Baala praviešiem. Apskatīsiet Haifu un Unesco iekļautos Bahaiju
dārzus. Apmeklēsiet Cēzareju - tā laika galvaspilsētu un savām acīm varēsiet apskatīt Poncija Pilāta rezidences atliekas, būsiet
Jaffo pilsētā – vienā no pasaules vecākajām ostām.
Protams, dosieties uz Jeruzālemi, apsatīsiet arī Eļļas kalnu, Ciānas kalnu, Ģetzemenes dārzu. Ieiesiet Jeruzālemes
vecpilsētā caur Lauvas vārtiem, iziesiet daļu slavenā Via Dolorosa, Raudu mūri – pasaulslavenā Salamana tempļa rietumu mūra
daļu, Jēzus kapa baznīcu, pabūsiet arī ebreju kvartālā. Brauksiet arī uz Bētlemi, kur piedzima Jēzus.
Īpašs brauciens paredzēts pa Jūdejas tuksnesi garām Jērikai uz Nāves jeb kā ebreji sauc Sāls jūru, kura slavena ne tikai
ar savu sāļumu, bet arī ar to, ka atrodas 418 metrus zem jūras līmeņa, bagāta ar daudzām minerālvielām un tās ūdens blīvums ļauj
noturēt cilvēku virs ūdens. Būs iespēja iegādāties arī slavenās Nāves jūras kosmētiku.
Ceļojums īpašs arī ar to, ka 3 naktis pavadīsiet viesnīcā Nācaretē un 4 naktis viesnīcā Bētlemē ar brokastīm un
vakariņām iekļautām cenā, baudīsiet peldes un veselīgās dūņu maskas Nāves jūrā, kā arī saņemsiet papildus 3 patīkamus
BONUSUS.

APRĪĻA UN OKTOBRA TŪRES CENA Jums tikai 910€ standarta cenas 985€ vietā. Uzdāviniet
sev 75 €!
+ 3 LIELISKAS DĀVANAS * Cena norādīta par 1 pieaugušo divvietīgā (DBL) numurā, ja tajā dzīvo divi pieaugušie
Ceļojuma cenā iekļauts: Aviobiļetes Rīga – Telaviva – Rīga ar somu (40x30x20cm), Transfērs lidosta – viesnīca –
lidosta, Dzīvošana 7 naktis (3 naktis 3* viesnīcā Nācaretē, 4 naktis 4* viesnīcā Bētlemē), Ēdināšana: brokastis un
vakariņas, ekskursijas komfortablā autobusā ar krievvalodīgu gidu
DĀVANAS: Apmaksātas ieejas maksas objektos, Brauciens ar kuģi pa Galilejas jūru, Apmaksātas pusdienas
restorānā Galilejas jūras krastā,
Sīkāka programma pa dienām www.SUNTRAVEL.LV

Mob. 26 440 151, 23 55 22 75 e-mail: suntravel@sungroup.lv, Mūkusalas ielā 47a, Rīgā

Detalizētāka programma pa dienām:

1.diena
05:00 grupas tikšanās Rīgas lidostā,
reģistrēšanās lidojumam līdz 06:30
07:10 – 11:35 lidojums Rīga-Telaviva (tiešais reiss)
12:00 tikšanās lidostā Ben Gurion un došanās uz Nācareti iekārtošanās viesnīcā, vakariņas
2.diena
Brokastis, dosimies uz Ģenecaretes vai Galilejas ezeru. Uz Tabhu, vietu, kur notika maizes pavairošanas brīnums –
Jēzus ar 2 maizēm un 5 zivīm paēdināja 5 tūkstošus vīru, neskaitot sievas un bērnus. Pabūsim Kapernaumā – pilsētā,
kurā Jēzus tika darījis visvairāk brīnumu, Svētību kalnā. Saņemsiet 2 ceļojuma dāvanas –restorānā Galilejas jūras
krastā baudīsiet slaveno Pētera zivi, brauksiet ar kuģi pa Galilejas jūru. Būs arī iespēja peldēties
pludmalē Galilejas ezerā, kur Jēzus staigāja pa ūdens virsu. Dosimies uz Jordānas upi – Jardenit pasaulslaveno
pagremdēšanas un kristību vietu. Atgriešanās viesnīcā un vakariņas.

3.diena
Brokastis viesnīcā, apskatīsim Nācareti, pasludināšanas baznīcu, baznīcu sinagogu, skats uz Armagedona
ieleju. Pabūsim Kānā, vietā, kur Jēzus veica savu pirmo brīnumu – kāzās pārvērta ūdeni vīnā. Dosimies uz Muhraku
– vietu Karmela kalnā, kur pravietis Ēlija iznīcināja visus Baala praviešus. Dodamies uz Haifu, aplūkosim pilsētas
lepnumu Bahaiju dārzus - vienu no pašiem skaistākajiem dārziem pasaulē, iekļautus UNESCO pasaules mantojumu
sarakstā. Pelde Vidusjūrā, atgriešanās viesnīcā un vakariņas.
4.diena
Brokastis viesnīcā. Dosimies uz Cēzareju – veco laiku Romas pilsētu, būvētu ķeizara Hēroda laikā, vietējo Romas
zemes valdītāju Poncija Pilāta un Festa rezidenci. Pāvila ieslodzīšanas vietu, šajā vietā pirmoreiz Svētais Gars nonāca
pār pagāniem Pētera sludināšanas laikā Kornēlija namā, apskatīsim amfiteātri, Romas akveduktu, hipodromu, veco
ostu u.c. Dosimies uz Jaffas pilsētu (pilsēta, kurā Pēteris saņēma atklāsmi doties uz Cēzareju sludināt evaņģēliju
pagāniem, viena no pasaules vecākajām ostām). Izbaudīsim lielisko skatu uz Telavivu. Dodamies uz Bētlemi,
iekārtosimies viesnīcā un baudīsim vakariņas.
5.diena
Brokastis viesnīcā, brauksim cauri Jūdejas tuksnesim. Iebrauksim Jērikā - pasaules vecākajā pilsētā. Tur ir arī tirgus
ar iespēju iegādāties produktus par izdevīgām cenām - īpaši garšīgas dateles, suvenīrus un Nāves jūras produktus
(Premier, Sea of Spa). Dosimies gar Nāves Jūras ziemeļu daļu, redzēsim Jordānas ieteku Nāves Jūrā. Pusdienosim
Kumrānā – kur tika atrasti Nāves jūras ruļļi. Blakus esošajā pasaulslavenās Nāves jūras kosmētikas AHAVA veikalā
ir iespēja iegādāties produkciju , kas gatavota no unikālā Nāves jūras ūdens. Izbaudīsim peldes Nāves jūrā – vienā no
septiņiem pasaules brīnumiem, kura unikāla ar to, ka atrodas 418 m zem jūras līmeņa, tās ūdens ir sāļākais pasaulē un
bagāts ar daudzām minerālvielām. Peldes 3 stundu garumā baudīsim aprīkotā Nāves jūras pludmalē ar
ārstnieciskajām dūņām, saldūdens baseinu, sauļošanās krēsliem. Atgriešanās viesnīcā, vakariņas.
6.diena
Brokastis viesnīcā, dosimies uz Jeruzālemes vecpilsētu, apskatīsim Eļļas kalnu - Jēzus augšāmcelšanās vietu.
Ģetzemenes dārzu. Dosimies vecpilsētā pa Lauvas vārtiem, iziesim daļu Via Dolorosa - krusta ceļu, Jēzus kapa
baznīcu. Apskatīsim Raudu mūri - Jūdu svētāko vietu pēc otrā tempļa iznīcināšanas. Dosimies uz Ebreju kvartālu,

apskatīsim Romas ielu Kardo, Ciānas kalnu, uz kura mācekļi kopā ar citiem 120 cilvēkiem sapulcējoties Vasarsvētku
dienā tika piepildīti ar Svēto Garu. Dosimies uz protestantu Golgātu. Atgriešanās viesnīcā, vakariņas.

7.diena
Iespēja 5:00 doties uz Jēzus dzimšanas baziliku (maz cilvēku).
7:00 brokastis viesnīcā, brauciens iepirkties. Tad autobuss aizvedīs līdz labiekārtotai Vidusjūras pludmalei baudīt
peldi, sauli, atpūtu. Vakariņas viesnīcā.
8.diena
Brokastis, došanās uz lidostu „Ben Gurion”.
9:25 – 11:55 reģistrēšanās lidojumam, izlidojam 12:25. Šalom Israel! 16:65 ielidojam Rīgā

Ceļotāju atsauksmes no iepriekšējām tūrēm (ceļotāju dzimtajā valodā):
- Programma bija lieliska! Viss bija labākajā līmenī! Viss ceļojums bija iespaidiem pilns, grūti izcelt kādu vienu
vietu atsevišķi. /Arnolds 55 g./
- Программа oчень понравилась. Последовательна, доступна, основана на исторических фактах. Также
была возможность отдохнуть. Больше всего понравилос в Иерусалиме, Галлилеи и на Мертвом море. Гиду
ставим 10 баллов! Гид - человек любящий свою работу, образованный, отзывчивый. /Лена 42 года и Олег 47
лет /
- Программа была замечательная! Очень интересная! Обьемная! Приемлемая и доступная по цене!
Прекрастно и четко организированна! СПАСИБО! Мне понравилась программа каждого дня! Увидеть
Библейские места, пройти там, где ходил Иисус Христос - это была моя мечта! Ну и конечно же Мертвое море!
Я просто "сбросила" несколько лет! Валере особенно понравилось место встрeчи Давида с
Голиафом. Гиду 10+. Очень хорошо преподносилась информация: емко, подробно, эмоционально, понятно,
с романтикой, с любовбю к нам, к Богу и Израильскому народу! Очень хорошо, что подводились итоги
дня./Нина и Валерий 60 лет/
- Ļoti interesanta programma. Visvairāk patika par Jēzus kapu un Nāves jūru. /Ilze Anna 16 gadi/
- Ceļojumam pieteicāmies nejauši, bet priecājamies, jo programma bij piesātināta un reizē arī relaksējoša.
Visspilgtākie iespaidi bij par Palestīnu. Gids bija patiesi spēcīgs t.i. zinošs gan kultūrā, gan ticībā, gan vienkārši par
dzīvi. Vērtējums visaugstākais. /Indra, 45 gadi un Ronalds 44 gadi/
- Programma ir ļoti mērķtiecīga. Patīkams relaksējošs bonuss. Patika atpūta pie Nāves jūras, informācija par
to, kas par jūru, ko tā dod cilvēkiem - atveseļošanos, kosmētikas ražošanu. /Ināra un Ilona/

APRĪĻA UN OKTOBRA CEĻOJUMAM CENA TIKAI 910€ + 3 LIELISKAS DĀVANAS standarta
cenas 985€ vietā. Uzdāviniet sev 75 € !
DĀVANĀS:
- brauciens ar kuģi pa Galilejas jūru;
- pusdienas restorānā Galilejas jūras krastā;
- apmaksātas ieejas maksas
* Cena norādīta par 1 pieaugušo divvietīgā (DBL) numurā, ja tajā dzīvo divi pieaugušie.
Ceļojuma cenā ietilpst:
- tiešais reiss Rīga - Telaviva – Rīga ar a/k Wizz Air, rokassoma (izm. 40x30x20 cm), Transfērs lidosta – viesnīca lidosta; 5 ekskursijas krieviski runājoša gida pavadībā un braucieni komfortablā autobusā;
Dzīvošana 3 un 4*
viesnīcās; Ēdināšana HB - brokastis un vakariņas; audio sistēma ceļotājiem – rādio austiņas ekskursiju laikā.
Ceļojuma cenā neietilpst:

- Nododamā bagāža līdz 20 kg 45 eur/1 virz., līdz 10 kg 31 eur/1 virz., Wizz priority iekļaujot 10 kg salonā
līdzņemamo bagāžu ar izmēriem 55 x 40 x 32 cm 30 eur/1virz.,, ceļojuma apdrošināšana līdz 65 gadiem Optimālajā
klasē 10.20€/pers; Optimālajā+ 14.00€/pers; Zelta 22.40€/pers, Pusdienas, Piemaksa par SGL numuriņu 290 Eur; Vīzas
LR nepilsoņiem, tējas naudas ~ 42$.

Zvaniet vai rakstiet, ja vēlieties doties lieliskajā ceļojumā. Pieteikt ceļojumu
Mob. 26 440 151, 23 55 22 75 e-mail: suntravel@sungroup.lv,
Mūkusalas ielā 47a, Rīgā

