
Назарет Витлеем Петра

ИЗРАЕЛ И
ЙОРДАНИЯ

НАЗАРЕТ  МЪРТВО МОРЕ  ВИТЛЕЕМ  ЙЕРУСАЛИМ  ПЕТРА  АМАН

Мъртво море

8 ДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ
СЪС САМОЛЕТ!

С ВКЛЮЧЕНИ ЛЕТИЩНИ ТАКСИ 

ЦЕНИ ОТ

1499 ЛВ.
НА ЧОВЕК
цените са валидни до

 изчерпване на количествата



Тази програма е неразделна част от договора. Промени в нея и хотелите не са предвидени, но Организаторът си запазва правото да направи такива при необходимост.

Насладете се 
на престоя си

в отлични хотели!

Hotel Sparr 

Петра, Йордания

Хайфа, Израел

Стария град, Йерусалим

3

Н а ш и т е  п р и м е р н и  х о т е л и 
с п о р е д  м е с т н а т а  к а т е г о р и з а ц и я

ЦЕНИ ОТ

1499 ЛВ.
НА ЧОВЕК
цените са валидни до

 изчерпване на количествата



Паспортът Ви трябва да е валиден поне още 6 месеца след датата на връщане!

Свещеният огън Базилика "Благовещение", Назарет

ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
Израел е сред най-развитите и богати държави в Югозападна Азия. Страната е световен религиозен 
център, където са възникнали цели три религии – християнство, юдаизъм и ислям. 
В пустинните пейзажи на Йордания има нещо вълшебно, което привлича милиони туристи всяка година.

ДЕН 1 | Полет до Израел
Нашият екскурзовод ще Ви посрещне на летището. Трансфер до хотела. 
Нощувка в Тиберия.

ДЕН 2 | Планината на проповедта – Капернаум – Табха
Закуска. Разходка по бреговете на Галилейското езеро ще посетите планината, 
на която Иисус е произнесъл своята известна проповед, след като е приел 
кръщението от Йоан Кръстител. Ще разгледате и село Капернаум с неговата 
древна синагога и дома на Иисус, където той е живял и поучавал, след като 
напуснал Назарет. Ще продължите към Табха, където Иисус направил чудото с 
петте хляба и двете риби. Ще имате възможност за разходка с лодка в езерото 
(пакет "Допълнителни екскурзии"). Нощувка в Тиберия.

ДЕН 3 | Хайфа – Назарет – Аман
Закуска. Пътувате до Хайфа. Ще се насладите на прекрасната гледка от върха 
на планина Кармел и Бахайския храм-градина. Продължавате към Мухрака 
с разглеждане на манастира на кармелитите. След това ще отпътувате 
към Назарет. Ще посетите Базиликата на Благовещението и дърводелската 
работилница на Йосиф. Продължавате към град Бейт Шеан и преминавате 
през крайречния граничен пункт "Шейх Хюсеин“ към Йордания. Предстои 
Ви разходка в красивия град Аман. Нощувка в Аман.

ДЕН 4 | Аман (свободен ден или допълнителна  
  екскурзия до Петра)
Закуска. Ще отпътувате към розовочервения град Петра – едно от седемте 
чудеса на света. Петра е направен изцяло от пясъчник и е основан от набатеите. 
Той е бил тяхна религиозна и политическа столица и спирка на керваните по 
Пътя на благовонията, познат още като Пътя на тамяна. Ще преминете през 
прохода Сик, докато пред вас постепенно се разкрива известната Хазне – 
съкровищницата на фараона. От нея ще продължите към централната долина 
на Забравения град и ще посетите още от древните му забележителности 
като: главната улица с колонадите, двореца на фараонската дъщеря, театъра 
и други. Нощувка в Аман.

ДЕН 5 |  Мадаба – планина Нево – Мъртво море – Витлеем
Закуска. В Мадаба ще посетите гръцката православна църква, където ще 

разгледате известната подова мозайка от VI в., на която са изобразени Светите 
земи такива, каквито са били преди 15 столетия. Ще продължите към планината 
Нево, откъдето Мойсей е видял за първи път Обетованата земя. Планината е 
известна и със своите цветни мозайки, датиращи от времето на Византия. Ще 
се върнете обратно в Израел по моста "Алленби“. Ще имате възможност да 
поплувате в Мъртво море и да обядвате на брега му в Йордания или в Израел 
(резервацията се прави на място). Нощувка във Витлеем.

ДЕН 6 | Витлеем (свободен ден или допълнителна  
   екскурзия до Стария град на Йерусалим)
Закуска. Ще се качите на Елеонския хълм с прекраснен изглед към Стария град 
на Йерусалим и Юдейската пустиня. Ще видите ц. "Свето Възнесение Господне", 
ще спрете и в ц. "Доминус Флевит“ (Плач Божи). Ще посетите и Гетсиманската 
градина, за да разгледате Църквата на всички нации. В Стария град ще влезете 
през Мароканската порта и ще продължите към Стената на плача – едно от 
свещените места на юдаизма. Ще посетите района около Храмовия хълм, 
където ще видите златните и сребърните куполни джамии. След това ще 
разгледате манастира "Света Анна“, къпалнята Витезда, Via Dolorosa (Пътя 
на болката, по който е минал Христос с разпятието на гръб), ц. "Възкресение 
Христово“, колоритния арабски пазар. Ще продължите към хълма Цион, 
мястото на Тайната вечеря, гробницата на цар Давид, манастира "Успение на 
пресвета Богородица“ и ц. "Свети Петър в Галиканту“. Нощувка във Витлеем.

ДЕН 7 | Витлеем (свободен ден или допълнителна  
   екскурзия до Новия град на Йерусалим)
Закуска. За този ден е предвидено посещение на Израелския национален 
музей с Храма на книгата, в който се съхраняват древните свитъци от Мъртво 
море (на 2000 години). Ще разгледате и прозорците на Шагал в медицинския 
център "Хадаса“, мемориала на Холокоста"Яд ва-Шем“ и други архитектурни 
съкровища като Кнесета, Върховния съд, дори една вятърна мелница. 
Следобед се връщате обратно във Витлеем, за да посетите базиликата 

"Рождество Христово“ и пещерата, където мястото на раждането на Иисус е 
отбелязано със сребърна звезда. Нощувка във Витлеем.

ДЕН 8 |  Полет до България
Закуска. Трансфер към летището. Полет обратно към София.
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Всичко това е включено в 
цената:
 Полети с El Al Izrael Airlines.

   Всички летищни такси и багаж.

  Трансфер: летище-хотел-летище.

  Настаняване в отлични хотели.

 7 богати закуски на блок маса.

  Водач от България.
    По време на целия престой той ще
    бъде с Вас, за да Ви оказва съдействие.

Ние Ви препоръчваме:
 Пакет "Допълнителни екскурзии": 339 лв. 

• Разходка с лодка по Галилейското езеро; 

• Екскурзия до Петра – едно от новите седем чудеса на света; 

• Целодневна екскурзия до Стария град на Йерусалим; 

• Целодневна екскурзия до Нoвия град на Йерусалим,  
    Израелския национелен музей във Витлеем.

 Пакет "7 вечери": 199 лв. 
 Застраховка "Отмяна на пътуването”.

Допълнителнo заплащане:
  Задължителна медицинска застраховка от Мондиал 

Асистанс с покритие 10 000 евро: 8,80 лв. 
 Доплащане за индивидуално настаняване (в случай, 

че желаете да пътувате сами и да нощувате в 
самостоятелна стая): 449 лв.

 Гранични такси: 44 USD
 В цената не е включен бакшишът за екскурзоводско 

обслужване и шофьор.

Аман, Йордания

ПОЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Дати за екскурзията

Цена на човек 
в двойна стая  (лв.)

църквата на Народите (Базиликата на агониите), Йерусалим

хълма Сион, Йерусалим

* Офертата е валидна при записване на двама души, настанени в двойна стая. До изчерпване на местата. Всички цени са с ДДС.

КОНТАКТИ


