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Körutazás Izraelben
gazdag programmal

(8 nap/7 éj)

tervezett program, 2015. novemberi indulással

1.nap: érkezés az esti órákban, szállás elfoglalása Netanyán vagy Tel avivban.

2.nap: reggeli után fél napos tel avivi városnézés idegenvezetéssel: buszos városnézést követően látogatás az 
Yafoban, majd vásárlási lehetőség a Carmel piacon.

3.nap: egész napos szabad program Tel avivban/Netanyán.

4.nap: reggeli után egész napos kirándulás a Földközi tenger partja mentén: első megállónk Rosh Hanikra a 
libanoni határnál, ahol lehetőség nyílik drótkötélpályán leereszkedni a hófehér barlangokhoz. Ezt követi Akko, 
Izrael egyik legrégibb városa, amely legjobban megőrizte keleti jellegét. Séta az óvárosban. Következő 
állomásunk a kikötőváros, Haifa, melynek csodálatosan szép tája adja különös varázsát. Bahai-kert 
meglátogatása, majd továbbutazás Ceasareába, melyet Kr.e.25-ben Nagy Heródes építtetett. Utazás 
Jeruzsálembe, szállás elfoglalása.

5-6-7.nap: ez a 3 nap városnézéssel és szabadprogrammal fog telni Jeruzsálemben: Olajfák hegye, a csodálatos 
jeruzsálemi panoráma megtekintése az Óvárossal. Szent helyek ismertetése. Pillantás a Virágvasárnap útjára és a
Dominus Flevit kápolnára. Továbbhaladunk a Getsemáni kerthez és megtekintjük a Nemzetek Templomát az 
Elárulás barlangját és Szûz Mária sírját. Izrael múzeum, majd a holocaust emlékhely a Yad Vashem 
megtekintése és buszos városnézés Jeruzsálem új városrészében, a Knesset és a Menora megtekintése kívülről. 
Szállás Jeruzsálemben. Óváros: az Oroszlános kapu, Szent Anna templom, a Bethesda fürdő, Via Dolorosa, 
Siratófal, Cion hegy, Dávid király sírja, Utolsó Vacsora terme, Elszenderülés temploma, a Szent Sír Templom 
megtekintése. Vásárlási lehetőség a piacon. Szállás Jeruzsálemben.

8.nap: reggeli után egész napos kirándulás a Holt tengernél: fürdőzés - Masada - Qumran ásatásai - Ein Gedi 
kibuc botanikus kertje. Indulás a reptérre, utazás haza, érkezés a késő esti/hajnali órákban.

Részvételi díj: kb. 860 USD/fő
Fontos! A program és az ár tervezett, ezért ezek a szállások, idegenvezető és busz lekérésének visszaigazolását 
követően kisebb mértében változhatnak.

Több mint 80 utazási iroda kínálata egy helyen: www.travelgoo.hu
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Részvételi díj tartalmazza:

• 3 éjszaka szállás Netanyán, a Hotel Margoa vagy Residence vagy azonos kategóriájú szállodában 2
ágyas fürdőszobás szobákban;

• 4 éjszaka szállás Jeruzsálemben, a Hotel Prima Park vagy Caesar vagy azonos kategóriájú szállodában,
2 ágyas fürdőszobás szobákban;

• félpanziós ellátás (izraeli, húsmentes büféreggeli és büfévacsora) az első nap vacsorától az utolsó nap
reggeliig;

• a helyi autóbuszos utazás költségei; (kivétel a szabad napokon)
• helyi magyar nyelvű idegenvezető a program során (fél napos idegenvezetés Tel avivban, 2. és 7. napon

nincsen idegenvezetés; szabadprogram )

Külön fizetendő:

• teljes körű utasbiztosítás útlemondási védelemmel 0% önrésszel: 9.600 Ft/fő (70-80 éves kor esetén:
19.200 Ft/fő);

• belépőjegyek a felsorolt látnivalókhoz kb.: 70 USD/fő;
• helyszínen fizetendő borravaló kb.: 50 USD/fő;
• Budapest – Tel Aviv – Budapest repülőjegy közvetlen járaton, illetékek, igény szerint feladott

poggyász; 
• egyágyas szoba igény esetén felár: 325 USD/fő;

Jelentkezési és fizetési feltételek a program és repülőjegy véglegesítését követően:

• A jelentkezéskor fizetendő előleg: 40 %.
• A hátralék fizetési határideje: 35 nappal az indulás előtt.
• Az ajánlat mindenkor a szabad helyek függvényében érvényes!
• A program minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.
• A részvételi díj forintban fizetendő az aktuális napi Unicredit valuta eladási árfolyamon
• Az utazásra a fentieken szabályozottakon túl a Travelgoo Idegenforgalmi Kft. általános szerződési

feltételei érvényesek!
• Az utazást a Travelgoo Idegenforgalmi Kft. szervezi. Eng.sz.: U-001495.

A programváltozás jogát az utazásszervező fenntartja.

Több mint 80 utazási iroda kínálata egy helyen: www.travelgoo.hu
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