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ВАСКРС У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
25. април /06. мај
12 дана, авионом –аутобус

Гарантовани
полазак

25. април
БЕОГРАД – ТЕЛ АВИВ – СИНАЈ
Састанак групе на београдском аеродрому Никола Тесла у 22.40 ч код шалтера GPR International-a.Полетање авиона
редовном линиом према Тел Авиву у 23:50. Слетање у Тел Авив. Трансфер до Св. Екатерине на Синају..
26. април
СИНАЈ – ВИТЛЕЈЕМ
Облилазак Манастира Св. Јована Лествичника.Смештај у хотел.Вечера. Ноћење У раним јутарњим часовима одлазак на
Мојсијеву гору Хорив. Повратак у хотел. Доручак. Слободно време предвиђено за одмор. Обилазак манастира Св.
Екатерине.Полазак за Витлејем.Долазак у Витлејем у вечерњим часовима.Смештај у хотел .Вечера.Ноћење.
27. април
ВИТЛЕЈЕМ
Доручак. Обилазак Витлејема и цркве Христовог Рођења, затим Поље Пастира, Хеврон, манастира Св. Саве Освећеног и
Св. Теодосија. Повратак у хотел. Вечера.Одлазак до Јерусалима на литију. Ноћење.
28. април
ВИТЛЕЈЕМ – НАЗАРЕТ
Доручак. Обилазак манастира Св. Герасима Јорданског и Св. Георгија Хозевита. Обилазак Јерихона (манастир
Четрдесетнице, црква Св. Пророка Јелисеја и Закхејев дуд). Одлазак у Витанију, цркву васкрслог Лазара и његов гроб.
Одлазак до Тиверијаде.Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.
29. април
НАЗАРЕТ
Доручак.Крстарење по Галилејском језеру, Поклоњење манастиру Избора Четворице апостола.. Вечера.Ноћење.
30. април
НАЗАРЕТ
Доручак. Одлазак до Јарденита и погружавање у Светој реци Јордан. Обилазак Капернаума и поклоњење манастиру
Избора Дванаесторице Апостола. Обилазак Табхе (местo чудесног умножења пет хлебова и две рибе) и Брда
блаженства...Повратак у хотел.Вечера.Ноћење.
1. мај
НАЗАРЕТ – ЈЕРУСАЛИМ
Доручак. Одлазак на Брдо Преображења (Тавор). Обилазак Назарета (црква Благовести) и Кане Галилејске места првог
чуда Христовог.Наставак пута ка Јерусалиму.Сместај у хотел.Вечера.Ноћење.
2. мај ЈЕРУСАЛИМ (ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК)
Доручак.. Одлазак у цркву Св. Јакова на литургију. Причешће. После тога присуствовање обреду «Прања ногу» испред
цркве Христовог Гроба. Обилазак Маслинске Горе (руски манастир Вазнесења, место Вазнесења Господњег, црква Оче
Наш). Обилазак Гетсиманског врта (манастир Св. Марије Магдалине, црквe Богородичиног гроба, Осам маслина и
Базилика агоније). Црква Св. Архиђакона Стефана. Затим присуствовање Царским часовима у храму Васкрсења и Великом
бденију. Повратак у хотел. Ноћење.
3. мај
ЈЕРУСАЛИМ (ВЕЛИКИ ПЕТАК)
Долазак испред Преторије – Христовог затвора одакле ће патријарх понети Часни Крст улицом Крсних страдања (Улица
бола) до Голготе. Посета Преторији-Христов затвор и Гавата- и обилазак куће Светих Јоакима и Ане, разгледање Саборне
цркве и Ризнице Часног Крста. Обилазак манастира Св. Јована Крститеља, манастира Часног Крста и цркве Св. Симеона
Богопримца. Повратак у хотел. Вечера. Ноћење.
4. мај
ЈЕРУСАЛИМ (ВЕЛИКА СУБОТА)
Доручак. Одлазак до цркве Христовог Гроба, присуствовање дочеку Благодатног огња. Обилазак Сале Тајне Вечере на
Сиону. Повратак у хотел. Вечера Ноћење.
5. мај
ЈЕРУСАЛИМ (ВАСКРС) – ТЕЛ АВИВ – БЕОГРАД
Доручак. Пријем у Патријаршији. Примање благослова од Јерусалимског патријарха. Повратак у хотел и уручивање
Грамата. Напуштање хотела и Наставак пута ка Тел Авиву.Обилазак цркве Св. Ђорђа у Лиди Палестинској. Обилазак старог
града Јафе. По завршетку излета одлазак на аеродром у Тел Авиву.Полетање за Београд чартер линијом ЈАТ-а, летом JU
1235 у 23.55ч.
6. мај
БЕОГРАД
Слетање на београдски аеродром Никола Тесла у 02.20 ч.

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 1490 €
Доплата за 1/1 собу: 450 €
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У цену аранжмана су укључени: авионски превоз на релацији Београд – Таба – Тел Авив –
Београд, аеродромске таксе око 115 € у Београду, Таби и у Тел Авиву трансфери аеродом – хотел, хотел - аеродром, 1
полупансион (доручак и вечера) у двокреветним и трокреветним собама у хотелу са 3* на Синају,2 полупансиона у хотелу
са 3 * у Витлејему и 5 полупансиона у двокреветним и трокреветним собама у хотелу са 3* у Јерусалиму,3 полупансиона у
двокреветним и трокреветним собама у хотелу са 3* у Тиверијади, грамату Јерусалимске Патријаршије, бакшише, излети
и обиласци предвиђени програмом аутобусом високе туристичке класе, вођство и организација путовања.
У цену аранжмана нису укључени:
факултативни излети, индивидуални трошкови путника, као и трошкови који нису назначени у програму.
НАПОМЕНА: Агенција задржава право да промени цену аранжмана уколико дође до промена цена на
тржишту, као и паритета валута.Програм је рађен на основу паритета 1ЕУР =1,25 УСД Уколико из
безбедносних разлога не буде могуће обићи сва света места, агенција задржава право да измени
програм. Уколико путник буде враћен са границе, агенција задржава уплаћени износ. Расподелу соба у
хотелу врши искључиво рецепција хотела по доласку у хотел. Организатор путовања не може утицати
на спратност, позицију собе, величину кревета. Трећи лежај може бити: фотеља или софа на
развлачење, метални или дрвени лежај-камп кревет са тањим душеком. Евентуалне штете,
проузроковане непажњом у коришћењу, гости су дужни да пријаве представнику и исте надокнаде.
Агенција не може гарантовати пријем у Патријаршији који зависе од распореда и обавеза Патријарха, улазак у
цркву Васкрсења на Велику суботу, као и посету неким манастирима и црквама који су из неког разлога
затворени у тренутку доласка испред њих на које агенција не може утицати (реновирање, радно време и др)
Групу прати духовник.
ВАЖНО! Посета светим местима захтева адекватну одећу.
ОПИСИ ХОТЕЛА:
Хотел 3*-Витлејем, Хотел се налази на 15-так минута од цркве рођења. Свака соба располаже са Тв,телефоном и
купатилом. Исхрана: доручак вечера –шведски сто.
Хотел СТРАНД 3*-Јерусалим, Хотел се налази неколико минута хода од Старог града (15-так) и од Светих места, Свака
соба располаже са ТВ, телефоном и купатилом. Исхрана: доручак вечера –шведски сто.
Хотел 3* Галилеј -Назарет, Хотел се налази у близини цркве Благовести. У свим собама: индивидуално контролисани
клима уређај, ТВ директна телефонска линија са телефонском секретарицом... Исхрана:доручак, вечера – шведски сто.
Износ аранжмана је могуће платити искључиво у динарској противвредности по продајном курсу
Банке Интеза Београд на дан уплате.Приликом уплате уплаћује се аконтација у 600 € а остатак у ратама
чековима које доспевају 1, 10, или 20 у месецу стим што последња рата не може бити после 01.06.2012.
НОВО НОВО НОВО!!! Платном картицом банке Интеза на 6 рата
ВАЖНО! Посета светим местима захтева адекватну одећу.
Аранжман је рађен на бази минимума од 30 путника.
Уз овај програм важе Општи услови путовања агенције GPR International

