
Izraeli/Szentföldi körút 
1. nap: 2005. április 5. – kedd: Budapest – Tel Aviv – Tiberias   
Közvetlen repül�járat az El Al izraeli légitársaság menetrendszerinti járatával Budapestr�l Tel 
Avivba, rövid városnézés, majd Yafo megtekintése. Transzfer a Genezáreti tó partján fekv� 
Tiberiasnál lév� szállodába, vacsora. 
 

2. nap: 2005. április 6. – szerda: Tiberias – Genezáreti-tó – Názáret – Tiberias  
Utazás a Genezáreti-tó partján fekv� szent helyekre. Capernaumban a régi zsinagóga és Péter 
házának megtekintése, majd Tabghában a kenyér és a hal szaporításának templomát fogjuk látni. 
Utána utazás a Hegyi Beszéd templomához. Magdala, Mária Magdolna születésének helye 
érintésével továbbutazunk Kánán keresztül Názáretbe, ahol megnézzük az Angyali Üdvözlet 
templomát. Szállás és vacsora a Tiberiasnál lév� szállodában. 
 

3. nap: 2005. április 7. – csütörtök: Tiberias – Jordán-folyó völgye – Jeruzsálem   
Utazás Jeruzsálembe a Jordán-folyó völgyén keresztül, megérkezés az Olajfák hegyére, 
ahonnan csodás kilátás nyílik Jeruzsálemre. Az Olajfák Hegyén található szent helyek ismerte-
tésével pillantás Jézus virágvasárnapi útjára és a Dominus Flevit kápolnára. Utazás a Kidron-
völgyön át, pillantás Zakariás és Absalom sírjára. Látogatás a Sion-hegyen az Utolsó Vacsora 
színhelyére, Dávid Király sírjához és az Elszenderülés templomának megtekintése. Megláto-
gatjuk a híres jeruzsálemi Holocaust Múzeumot a Yad Vashem-et, majd a visszaúton rövid 
kirándulás a Menora-hoz és a Knesset-hez. Szállás és vacsora Jeruzsálemben. 
 

4. nap: 2005. április 8. – péntek: Jeruzsálem  
Séta Jeruzsálem Óvárosában: Siratófal, Templom hegy megtekintése, majd továbbhaladunk a 
Via Dolorosán át a Szent Sír templomhoz és Pilátus ítélethozó csarnokához. További séta az 
óvárosban a Dávid Király úton a Jaffa kapuhoz. Délután utazunk a Getszemáni kerthez és 
megtekintjük a Nemzetek templomát, az Elárulás barlangját és Sz�z Mária sírját. Szállás és 
vacsora Jeruzsálemben. 
 

5. nap: 2005. április 9. – szombat: Jeruzsálem (- Qumran – Massada – Holt-tenger)  
Szabad nap. (Fakultatív programlehet�ség: Qumran - Massada - Holt-tenger: Utazás a Qumranba, 
a holt-tengeri tekercsek lel�helyére. Az esszénusok kolostorszer� telepének megtekintése. 
Továbbutazás a Massada-i sziklaer�dhöz En Gedi érintésével. Drótkötélpályán jutunk fel a 
Heródes korából származó egyedülálló fellegvárhoz a Zelóták harcterére. Csodálatos kilátás 
nyílik a Moabita és Ammonita hegyekre. Kirándulásunk után fürdési lehet�ség a Holt-
tengerben, majd hazautazás a szálláshelyre.) Szállás és vacsora Jeruzsálemben. 
 

6. nap: 2005. április 10. – vasárnap: Jeruzsálem – Tel Aviv – Budapest  
Reggeli után transzfer a Tel Aviv-i Ben Gurion repül�térre, hazautazás Budapestre az El Al 
izraeli légitársaság menetrendszerinti járatával. 
 

Részvételi díj: 146.000,- Ft/f� 
 

Amely tartalmazza: a repül�jegy árát az EL AL izraeli légitársaság menetrendszerinti 
járatára Budapest – Tel Aviv – Budapest útvonalon, 20 kg poggyász szállítási díját, a 
szállodai elhelyezés (két ágyas, zuhanyozós, WC-s szobákban) költségét, a félpanziós ellátás 
(reggeli és vacsora) árát, a magyarnyelv� idegenvezetés díját, a belép�k árát, a transzfere-
ket és a klímaberendezéssel ellátott busz bérleti díját.  



A részvételi díj nem tartalmazza: a fakutatív programok költségeit (hajókirándulás a 
Genezáreti-tavon: 8,- USD/f�; egész napos Qumrán-i és Holt-tenger-i kirándulás: 22.000,- Ft/f�; 
éjszakai autóbuszos jeruzsálemi városnézés: 12,- USD/f�), a repül�téri illeték összegét (13.000,-
Ft/f�) és a biztosítás díját (450,-Ft/f�/nap). 
 

Fontos! Az útlevélnek a visszautazás dátumától 
számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie! 

 
Jelentkezési cím és b�vebb információ: 

Soós István 
6421 Kisszállás, Felszabadulás út 23. 

 77/457-045 és 30/9680-207 
e-mail: sovarisoos@freemail.hu 

 
Az út lebonyolításában partnerünk az Izraeli Idegenforgalmi Minisztérium, a budapesti B. B. 
TOURS Kft., a tel avivi ROYAL Travel & Tours Ltd. és az EL AL Izraeli Légitársaság. 
 

 
 


