Program EXPLORATOR
Descoperi în detaliu cultura locală

Tel Aviv Explorer
În această călătorie avem ocazia să descoperim:
Tel Aviv – Nazareth - Capernaum – Tabgha - Muntele Fericirilor
Ierusalim: Muntele Măslinilor, Via Dolorosa, Golgota, Biserica Sfântului Mormânt

275

De la
€
+ 245 euro (bilet de avion,
transfer aeroport -hotel aeroport)

5 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2020:
23.03; 14.05; 17.09; 22.10

Program
 Ziua 1. București – Tel Aviv
Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru zborul
spre Tel Aviv. După aterizare, îmbarcare în microbuzul de transfer şi deplasare către
hotelul nostru din Tel Aviv. Cazare hotel 4* în Tel Aviv. Program liber la dispoziţie. Vă
recomandăm să mergeţi în Piața Levinsky pentru o degustare a celor mai reprezentative
delicii culinare autohtone, printre acestea regăsindu-se tradiționalul falafel și o porție de
hummus, iar la desert, cel mai bun sortiment de martipan. Aici vom avea parte de un
adevărat festin al simțurilor, compus în mare parte din standurile imigranților veniți aici
din Thessaloniki și Bulgaria, unde veţi găsi o mare varietate de produse, de la condimente
și miere de albine, până la obiecte de artizanat. La standurile cu mâncare vei găsi
preparate pregătite după rețete transmise din generație în generație, o adevărată
călătorie inițiatică în bucătăria tradițională locală, pe care niciun restaurant cu specific nu
o poate egala.

PREŢUL INCLUDE
• Bilet avion Bucuresti – Tel Aviv si

retur;
• Programul este de tip City Break

•
•
•
•

(Atentie, locurile sunt limitate) cu
date fixe de plecare
4 cazari la hotel de 4*
4 mic dejun;
Transfer aeroport - hotel - aeroport
Însoţitor de grup din partea
agenţiei pe toată durata de
desfăşurare a programului.

BONUSURI
• NOU! Pachet full included
PELLERIN: 10 % Discount la
achitarea din ţară a excursiilor
opţionale 1+2+3 (de mai jos)
pentru posesorii de Pellerin
Club Card
• 5 % Discount la achitarea din
ţară a
excursiilor opţionale
1+2+3 (de mai jos)
OPȚIONALE
1.Excursie Nazareth, Capernaum,
Tabgha, Marea Galileei - 85 €/pers.
2.Tur ghidat în Tel Aviv - 50 €/pers.
3.Tur ghidat în Ierusalim - 65 €/pers.

 Ziua 2. Nazareth – Capernaum - Tabgha – Marea Galileii
Program liber în Tel Aviv sau excursie opţionala cu ghid local în nordul Israelului.
Prima oprire va fi în orașul Nazareth, situat în partea nordică a Israelului, descris ca
fiind locul copilăriei lui Iisus Hristos. Aici vom vizita Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil,
ridicată deasupra izvorului considerat a fi cel al Fecioarei Maria și aflat în apropierea
casei acesteia din Nazareth, apoi vom merge către Biserica Catolică Buna-Vestire în
incinta căreia se află grota în care Fecioara Maria a fost înștiințată de Arhanghelul Gavriil
că Îl va naște pe Iisus. Ne îndreptăm spre Capernaum, oraşul cel mai iubit de către
Mântuitorul și unde a săvârșit cele mai multe minuni; aici vom putea vedea ruinele
Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată soacra Sf. Petru. La mică distanță se află Tabgha
– loc ce aminteşte de minunea înmulţirii a 5 pâini şi 2 peşti și hrănirea a peste 5000 de
oameni. Continuăm cu Muntele Fericirilor unde vom vizita biserica ce fost construită pe
locul unde Mântuitorul Iisus Hristos a ținut predica despre fericiri. Muntele se înalță la
175 m deasupra nivelului Mării Galileii, dar totodată este la 35m. sub nivelul Mării
Mediterane
Ne urcăm la bordul uni vas de croazieră şi facem o plimbare pe Marea Galileii.
Coborâm pe valea Iordanului cu oprire la râul Iordan si vom vedea locul real al
Botelului lui Iisus unde este un locul amenajat pentru binecuvântarea credincioșilor în
apele Râului Iordan. Seara întoarcere in Tel Aviv şi cazare la acelaşi hotel.

 Ziua 3. Tel Aviv
Program liber. Optional tur de Tel Aviv cu ghid local. Tel Avivul este al doilea cel
mai mare oraș din Israel după Ierusalim, centru economic, cultural și de afaceri al țării.
Ghidul nostru ne va călăuzi prin oraș, unde vom descoperi istoria poporului evreu, vom
vizita Muzeul Diasporei, Portul Old Jaffa, centrul vechi al orașului cu Piața Rabin, unde
primul ministru a fost asasinat în 1995, apoi mergem la Neve Tzedek, primul cartier
evreiesc construit aici. Oprim la Nachlat Binyamin, un market stradal cu muzicanți și
tarabe pe care vei găsi înșirate bijuterii și accesorii lucrate manual. Ultimul popas îl facem
pe Strada Shenkin, una dintre cele mai frumoase zone din Tel Aviv, înțesată de cafenele
și anticariate. Revenim seara la hotelul din Tel Aviv pentru cazare.
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 Ziua 4. Tel Aviv - Ierusalim

Stii ca te numesti Pellerin atunci
cand toate semnele sunt de partea
ta: iti place sa calatoresti in jurul
lumii, sa aduni amintiri de neuitat,
astepti cu nerabdare sa vizitezi
locuri inedite si te hranesti cu
aventura specifica fiecarui loc nou
pe care il descoperi. Iar daca am
aflat ca esti un calator veritabil,
atunci inseamna ca meriti cu
desavarsire sa faci parte din clubul
Pellerin, concept creat special
pentru tine. Intotdeauna Pellerin-ul
se va intoarce din calatoriile sale
mai bogat.
Cum poti deveni membru?
Regulamentul si toate detaliile de
care ai nevoie sunt disponibile la
adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card
nominal care se achizitioneaza
contra cost (25 euro) si vine in
intampinarea ta cu o multitudine de
avantaje, inca de la inceput: de la
asigurari gratuite (medicala/ storno
sau bagaje), la facilitati acordate
pentru circuitele cumparate, dar si
beneficii oferite de partenerii nostri,
in tara.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
•

Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte
taxe şi cheltuieli personale.
• Excursiile opționale pentru grup
de minim 25 persoane;

SUPLIMENTE & REDUCERI
•
•

Timp liber în Tel Aviv sau excursie opţională în Ierusalim. Petrecem ziua de azi cu
un tur de explorare a Ierusalimului vechi și nou. Pornim de la Muntele Măslinilor, de
unde ne vom bucura de o vedere panoramică asupra întregului oraș. Acest loc are
semnificații biblice, fiind locul din care Iisus s-a ridicat la ceruri și devenid un important
loc de pelerinaj pentru ortodocși, catolici și protestanți. Continuăm turul cu Grădina
Ghetsimani, aflată la poalele Muntelui Măslinilor, cunoscută ca locul în care Iisus s-a
rugat și unde apostolii săi au dormit sub cerul liber în noaptea dinainte de crucificare. De
aici pornim către centrul istoric al Ierusalimului și vizităm Zidul de Vest aflat în
Cartierul Evreiesc, numit și Zidul Plângerii, vechi de peste 2000 de ani. Aici credincioșii
își scriu rugăciunile pe bilețele, apoi le așează în crăpăturile zidului în speranța că se vor
îndeplini. Urmăm în continuare calea Mântuitorului, pe Via Dolorosa, drumul pe care
acesta a mers spre locul crucificării. Urmează Golgota, Biserica Sfântului Mormânt și
Piatra Ungerii, locul unde se crede că a fost așezat trupul Său înainte de a fi
înmormântat. Părăsim vechiul oraș, nu înainte de a trece prin Piața Evreiască și
YadVashem, Muzeul Memorial al Holocaustului din Centrul Nou al orașului Ierusalim,
unde sunt păstrate exponate ce amintesc poveștile de viață ale evreilor din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial. Revenim seara la hotelul din Tel Aviv.

 Ziua 5. Tel Aviv – București
Ne luăm la revedere de la Tel Aviv și ne îmbarcăm pentru zborul spre casă.

BINE DE ŞTIUT:
• Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei

persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru
obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de
situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată
intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut
vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu
statele în care are loc desfăşurarea programului.
• Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să
călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care
acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la
frontieră).
• Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de
desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii
speciale.
• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială din tarile tranzitate.
• Obiectivele din tururile panoramice din program se vizitează doar pe exterior.
• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de
amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de
însoţitorul de grup.
• Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului
să vă informeze cu exactitate asupra lor.
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către
turişti la recepţia hotelurilor.
• Pentru călătorie este necesar paşaportul valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară

Grup minim 25 pers.

Supliment de single 265 €
Reducere copil 6-12 ani - 20 €,
pentru cazare în cameră dublă cu
2 adulţi
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 120 €

PROMO
Reducere 60 €

STANDARD +
Reducere 20 €

395 €

275 €

335 €

375 €

+ 245 € (bilet de avion şi
transferuri)

+ 245 € (bilet de avion şi
transferuri)

+ 245 € (bilet de avion şi
+ 245 € (bilet de avion şi
transferuri)
transferuri)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
✓ GRATUIT - PELLERIN CLUB ✓ Nu se acceptă modificări
CARD
sau anulări.
✓ Tarif disponibil şi în varianta ✓ Nu se cumulează cu alte
de transport individual
reduceri;
(include serviciile de cazare
✓ ATENŢIE! LOCURI
şi asistenţă turistică locală);
LIMITATE!
✓ ATENŢIE! LOCURI
LIMITATE!

✓

✓
✓
✓

Tarif disponibil şi în
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare şi
asistenţă turistică locală);
Nu se cumulează cu alte
reduceri;
ATENŢIE! LOCURI
LIMITATE!
Oferta este valabilă până
la 31.01.2020.

✓

✓

Tarif disponibil şi în
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare şi
asistenţă turistică
locală);
Nu se cumulează cu
alte reduceri;

SUPLIMENTE &REDUCERI
• Supliment de single 265 €
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti
CLUB CARD PELLERIN
Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat.
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje,
încă de la început: reduceri pentru asigurări (medicală/storno sau bagaje), la facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii
oferite de partenerii noștri, în țară.
INFORMAŢII PARTE DIN CONTRACT:
Derulare program:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate.
Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de cazare
utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile inainte
de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.
Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup.
Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu
Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in
program sunt informative.

Modificari şi anulări:
Preţul este calculat pentru un grup minim 25 de persoane.
Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate.
Pentru grupuri mai mici de 25 de persoane se pot folosi si minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi.
Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă dată de
plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare referitoare la
ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunică cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective.
Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 de
ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn
termenul menţionat.
Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de
plecare.
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GHIZI ŞI PROGRAME OPTIONALE:
•
•
•
•

Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în
funcţie de anumite situaţii speciale.
Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.
Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii opţionale se
pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.
Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas /
feribot, clientul va primi tichetele locale.

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii
constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane.
Regulamentul
tombolei
este disponibil
https://christiantour.ro/documente-utile
3 vouchere
de vacanţă
ȋn valoareaici:
de 1000
€ fiecare!

DOCUMENTE DE CALATORIE:
•

•

•

Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar
dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce
nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra
oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc
desfăşurarea programului.
Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă
asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu
este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră).
Pentru călătorie este necesar paşaportul, valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.

Sperăm că aţi petrecut o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări
comunicate pe următoarele adrese de corespondenţă:
E-mail: relatii.clienti@christiantour.ro
E-mail: manager.programeculturale@christiantour.ro

sau pe formularul de feedback disponibil aici:
Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

Călătorești și câștigi un voucher in valoare de 1000 €
Toate impresiile şi recomandările transmise de către călătorii Christian Tour de pe programele de
circuite, vor participa la o tombolă lunară cu premii constând ȋn

3 vouchere de vacanţă ȋn valoare de 1000 € fiecare!
Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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