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449 € (cazare + transport) 
+195 € (taxe de aeroport + intrări la 

obiective) 
 

 

 

DATE DE PLECARE 2019 

13.01  - Boboteaza  

 

 
T A R I F U L  I N C L U D E  
• Transport avion Bucuresti – Sharm el 

Sheikh – Bucuresti, 

• Taxe de aeroport, 

• Transport cu autocar cu aer 

condiţionat, conform programului, 

• 7 nopţi cazare la hoteluri de 4* și 3* 

conform clasificării din Israel si Egipt 

• Demipensiune (2 mese pe zi - conform 

programului) 

• Taxe de intrare la obiectivele din 

program 

• Viza de Egipt este gratuita  si se obtine 

la sosirea in aeroportul din Sharm el 

Sheikh si este valabila doar pentu 

peninsula Sinai si Taba 

•  Însoţitor din partea agentiei  (preot, 

absolvent teologie sau ghid) și ghid 

local vorbitor de limba română. 

 
 

 

B O N U S U R I  
Pachet asigurări inclus: asigurare 

medicală, asigurare storno, asigurare de 

bagaj, pentru  posesorii cardului 

PELLERIN  CLUB. 

 
 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

Supliment de single 195 € 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 Ziua 1.  Bucureşti  – Sharm el Sheikh -  Taba 

Prezentare în Aeroportul Internaţional Otopeni pentru zborul spre Sharm el Sheikh. După 
aterizare îmbarcare în autocarul de transfer şi deplasare spre Taba pentru cazare. Cazare 
şi cină la hotel în Taba. 

 
 Ziua 2.  Taba-  Haifa  - Nazareth 

Mic dejun. Ne îndreptăm spre punctul de frontiera cu Israel şi după formalitățile vamalne 
începem pelerinajul în Ţara Sfântă. Trecem pe lăngă Tel Aviv şi urcăm coasta Mării 
Mediterane pe urmele Sf. Petru până la Cezareea, locul unde Corneliu a fost botezat și de 
unde Sf. Pavel a plecat la Roma. Ajungem în oraşul Haifa unde vedem panoramic 
frumoasele grădini suspendate Bahai și Biserica Stella Marris (grota prorocului Ilie 
Tezviteanul). Cazare și cină la hotel în Tiberias/Nazareth. 

 
 Ziua 3.  Nazareth  Taba - Cana Galileii - Muntele Tabor  - Bethleem 

Ne începem ziua cu vizită la Cana din Galilea, locul unde a avut loc prima minune a lui 
Iisus, minunea prefacerii apei în vin; continuăm cu 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, biserica pictată de frații Moroșanu 
în 1977, 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 Muntele Tabor, locul unde a avut loc Schimbrea la Faţă a Domnului; 
în biserica greco-ortodoxă se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. In cursul 
după amiezii ne îndreptăm spre Bethleem. Cazare şi cină la hotel în Bethleem. 

 
 Ziua 4.  Ierusalim :  Muntele Măslinilor – Muntele Sion 

După micul dejun vom merge în Ierusalim, numit și Orașul Păcii, pe Muntele Măslinilor, 
unde ne vom vizita: Mănăstirea Ortodoxă a Înălţării Domnului ce amintește de 
Înălțarea Domnului la cer și unde avem prilejul de a vedea locul unde a fost găsit pentru a 
doua oară capul Sf.  Ioan Botezatorul; Mănăstirea Pater Noster, loc unde potrivit 
tradiției Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”; 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a plâns”) zidită în formă de lacrimă, pe locul 
unde Mântuitorul Iisus Hristos a plâns lipsa de pocăință a celor din Cetatea Sfântă dar a 
deplâns și soarta pe care o va avea Ierusalimul; Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor ridicată pe locul în care Mântuitorul s-a rugat înainte de a fi prins; Biserica 
Mormântul Maicii Domnului unde vom coborî cele 48 de trepte până la Mormântul 
Fecioarei Maria şi Grota Trădării, grota unde a fost închis Iisus înainte de judecată. După 
aceea vom merge pe Muntele Sion, unde se află Biserica Adormirii Maicii Domnului, 
Foişorul „Cina cea de Taină” (locul primei biserici creştine din lume) şi Mormântul 
Sfântului Prooroc şi Psalmist David. Facem o vizită în zona evreiască a Sfintei Cetăţi la 
Zidul Plângerii. După-amiaza vom merge în Bethleem unde vom vedea Biserica Ortodoxă 
a Naşterii Domnului, ce adăposteşte Peştera în care s-a născut Domnul Iisus Hristos şi 
icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită “Betleemiţa” sau “Apărătoarea 
Bethleemului”). Cazare şi cină la hotel în Bethleem. 

 
 Ziua 5.  Hozeva  -  Ierusalim , Via Dolorosa  

Mic dejun. Pornim către Hozeva, unde vom vizita Mănăstirea Sf. Gheorghe ale cărei baze 
au fost puse de Sfinţii Ioachim şi Ana, fiind locul unde cei doi sfinţi s-au rugat pentru 
dăruirea unui prunc. Iniţial, biserica mănăstirii era închinată Maicii Domnului. Astăzi, 
in̂să, după reconstruiri şi renaşteri, biserica poartă drept hram pe Sfântul Gheorghe 
Hozevitul şi pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ. Tot în mănăstire se află şi peştera unde a 

Israel – Sf Ecaterina – Sinai- Egipt 
Misterele Ţinuturilor Biblice 
Muntele Tabor – Cana Galileii - Nazareth – Bethleem –  Ierusalim, Muntele 
Măslinilor, Muntele Sion, Via Dolorosa – Valea Iordanului- Mănăstirea Sf. Ecaterina 
   

“Opriti-vă de la căile voastre! Priviți și întrebați de căile celor de demult,  
de calea cea buna și mergeți pe dânsa și veți afla odihnă sufletelor voastre.”  

Ieremia 6,16 

 

Călătorii pentru suflet 
 
Alegând programe le ”Călătorii pentru suflet” 
participați la proiectele desfășurate de 
Fundația Christian Hope. Toate  profiturile 
generate de aceste programe vor fi donate 
pentru actvități de redare a speranței 
copiilor nevoiași,  scopul principal fiind  
acela de a le oferi  acestora șansa la o viață 
normală.  
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Știi că te numești Pellerin atunci când 

toate semnele sunt de partea ta: îți 

place să călătorești în jurul lumii, să 

aduni amintiri de neuitat, aștepți cu 

nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te 

hrănești cu aventura specifică fiecărui 

loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am 

aflat că 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 poti 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: de la asigurari gratuite 

(medicală/ storno sau bagaje), la 

reduceri acordate la circuitele 

cumpărate, dar și beneficii oferite de 

partenerii nostri, în țară. 

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Taxiul pe Muntele Tabor (10 
Euro/pers, se achită în Israel) 

• Bacsisurile pentru soferi si ghizi locali  

aprox. 20 €/ persoana (se achita 

ghidului insotitor). 

• Taxa de trecere a frontierei Eilat – 

Taba -35 Euro/pers. (se achită la 

înscriere); 

• Taxa de iesire din Egipt 10 Euro/pers. 

(se achita la inscriere); 

• Alte taxe şi cheltuieli personale; 

• Alte mese decat cele mentionate in 

program; 

• Bauturile la mese; 

• Asigurarea medicala si asigurarea 

storno;  

• Alte obiective turistice decat cele 

mentionate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trăit mulţi ani Proorocul Ilie. Vom pleca spre Ierusalim şi vom intra în Cetatea Sfântă a 
Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan. Parcurgem pe jos Via Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 
14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la Biserica Sf. Învieri in̂ care vom 
vedea toate locurile sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sf. Mormânt, locul unde s-a aflat Sf. 
Cruce, etc). Spre seară vizităm Biserica Aşezământului Românesc de la Ierusalim. 
Cazare şi cină la hotel in̂ Bethleem. 
 

 Ziua 6.  Bethleem – Valea Iordanului– Taba – Sf. Ecaterina 
Mic dejun. Ne îndreptăm spre valea Iordanului unde vom vizita locul botezului lui Iisus 

şi vom  participa la procesiunea de sfinţire a apelor oficiată de către Patriarhul 
Ierusalimului. Ne îndreptăm apoi spre Mănăstirea Sf. Gherasim, locul unde Maica 
Domnului a poposit în drumul spre Egipt. Ne luăm rămas bun de la Ţara Sfântă şi ne  
îndreptăm spre Egipt. Trecem frontiera prin punctul Taba şi ne continuăm traseul spre 
Mănăstirea Sf. Ecaterina. Cazare şi cină  la Sf. Ecaterina.  
Respirăm aerul răcoros al nopții și pornim aproape de miezul nopţii pe cărarea ce duce 
spre vârful Muntelui Sinai. Urcușul durează 2-3 ore, dar ne dozăm puterile cu popasuri 
scurte și atingem vârful chiar la timp pentru a vedea răsăritul de soare ce ne oferă un 
spectacol feeric, o proiecție cromatică a Peninsulei Sinai care-ți taie respirația. Aici a 
primit Moise Tablele Legii. Coborâm muntele anticipând cu emoție vizita la Mănăstirea 
Sf. Ecaterina. (Pentru acestă excursie vă sfătuim să vă echipați cu haine călduroase și 
încălțăminte confortabilă și rezistentă. Ține cont ca aceasta excursie necesita o forma 
fizica buna, nefiind recomandat celor cu probleme medicale sau cardiacilor).  

 

 Ziua 7.  Sf. Ecaterina -  Sharm el- Sheikh 
După micul dejun suntem nerăbdători să  păşim în mănastirea Sf Ecaterina, unde se află 
Capela Rugul Aprins, considerat a fi punctul în care Moise văzuse manifestarea 
divinității descrisă în Biblie drept Rugul Aprins. La doar câțiva metri de Capelă dăinuie și 
astăzi planta ce era invăluită de foc atunci când a fost zărită de către Moise. Rugul, se pare, 
ar fi fost mutat la cererea Sfintei Împărătese Elena în anul 330, iar în locul lui a fost 
ridicată Capela. Te afli pe Pământ Sfânt, așa că, înainte de a intra, va trebui să lași 
încălțările în prag. Mănăstirea Sf. Ecaterina adăpostește o colecție impresionantă de 
obiecte de artă religioasă, celebrele manuscrise iluminate și icoane de o valoare 
neprețuită. Ne deplasăm către hotelul nostru din Sharm el- Sheikh. 
 
 

 Ziua 8.  Sharm el Sheikh  – Bucureşti   
Mic dejun. Ne îndreptăm către Aeroportul din Sharm el- Sheikh pentru formalitățile 
vamale și îmbarcare pentru zborul către Bucureşti. 

 
 
 

Trebuie să vezi 
Bethleem 

Bethleem (casa pâinii, traducere din ebraică) este situat la 10 km sud de Ierusalim, avnd 
jumătate dintre locuitorii orașului creștini, jumătate musulmani. Biserica Nașterii 
Domnului este cea mai veche biserică creștină din Țara Sfântă, ridicată din ordinul 
împăratului Constantin deasupra peșterii Nașterii Mântuitorului. Forma actuală datează 
dintre anii 527-565. În prezent, biserica este sub trei jurisdicții: armeană, romano-catolică 
și greco-ortodoxă. În Grota Nașterii, locul nașterii Mântuitorului este marcat cu o stea de 
argint cu 14 colțuri dăruită în 1717 de domnul Țarii Românești, Nicolae Mavrocordat. 
Steaua, montată pe o placă de marmură albă, poarta o inscriptie în latină care se traduce: 
Aici a fost născut Iisus Hristos de către Fecioara Maria. În apropiere de Biserica Nașterii se 
află Grota Laptelui: aici, conform tradiției, s-a refugiat Sfânta Familie după nașterea lui 
Iisus din fața furiei lui Irod, până la fuga în Egipt. 
 
 
 
 

Ierusalim 
Ierusalimul considerat oraș sfânt pentru credințele iudaică, creștină și musulmană. 
numără astăzi aproximativ 800.000 locuitori cu o zbuciumată istorie antică și medieval. În 
centrul Ierusalimului se înalță Muntele Templului. Aici se află Zidul Plângerii, principalul 
loc sacru al evreilor, și Moscheea Al Aqsa cu sanctuarul islamic Cupola Stâncii. În partea 
de nord a orașului vechi se află Biserica Invierii, cel mai sfânt loc de pe pământ pentru 
creștini, cu mormântul lui Iisus Hristos. Ca și obiective creștine în Ierusalim avem: Via 
Dolorosa (Drumul Crucii), Biserica Învierea Domnului și Grădina Ghetsimani.  
Via Dolorosa este calea pe care Mântuitorul a fost dus spre Răstignire, începând cu 
judecarea Sa în Pretoriu și terminând cu punerea în mormânt. Drumul Crucii începe din 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Iudaism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Templului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cupola_St%C3%A2ncii
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B I N E  D E  S T I U T  
• 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 

pelerinajului. 

• 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. 

• Compania aeriană îşi rezervă dreptul de 

a modifica orarul de zbor. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de 

transport este cea oficială pentru Israel 

si Iordania.  

• 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. 

• Tariful pentru opţionale este orientativ, 

acesta fiind valabil la data publicării 

programului 

• 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. 

• Aşezarea în autocar se face începând cu 

bancheta a doua, în ordinea înscrierilor. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. Nu se poate intra 

in Egipt cu pasaport temporar! 

 

 
Grup minim 35 pers. 

 

 

 

 

 
 Conditii transport bagaje – 

destinatia Egipt 
 

fața Porții Sfântului Arhidiacon Ștefan sau Poarta Leilor, traseul avand o distanța de 
aproximativ 1300 metri.  
Biserica Sfântului Mormânt: Inițial a fost construită în secolul IV de Împărăteasa Elena, 
iar cruciații au construit Biserica actuală pe temelia celei vechi în sec al XI lea. Aici sunt 
adăpostite mai multe locuri importante cum ar fi: Mormântul Domnului, Golgota, Piatra 
Ungerii (lespede de piatra roșie, pe care Mântuitorul a fost așezat la coborârea de pe 
Cruce), peștera în care Împărăteasa Elena a descoperit Crucea Domnului, altarul ce 
amintește de locul unde Mântuitorul a fost dezbrăcat de hainele Sale și pironit în cuie pe 
Cruce. 
 Grădina Ghetsimani are o întindere de aproximativ 20 hectare; cea mai mare parte a 
grădinii este în proprietatea Bisericii Ortodoxe, iar o mica parte în proprietatea Bisericii 
Romano-Catolice. Cuprinde 4 locuri importante precum: Biserica Sf. Ștefan, Peștera 
Ghetsimani, Biserica Mormântul Maici Domnului si Piatra Prinderii lui Iisus. Grădina 
Ghetsimani este locul în care Iisus venea cu Apostolii pentru a Se ruga, tot aici Iuda L-a 
vândut pe Mântuitorul pentru un pumn de arginți, cu un sărut mincinos, în amintirea 
acestui eveniment aici ridicându-se Bisericii Tuturor Națiunilor sau Biserica Agoniei cum 
mai este cunoscută. 
 

Nazareth  
Situat în partea nordică a Israelului, Nazareth este cel mai populat oraș arab din Israel, 
având aproximativ 80.000 locuitori. Orașul Nazareth este descris ca fiind locul copilăriei 
lui Iisus Hristos, grație acestui fapt, orașul este un centru de pelerinaj creștin. Biserica Sf. 
Arhanghel Gavriil din a fost ridicată desupra izvorului considerat a fi al Fecioarei Maria și 
aflat în apropierea casei în care a locuit. Apa din izvor poate fi văzută curgând în absida 
bisericii. Există 18 biserici ale Bunei-Vestiri în Nazareth apartinând diferitelor confesiuni 
și comunități. Biserica Catolică Buna-Vestire din Nazaret este o biserică modernă, in 
incinta acesteia aflăndu-se locul casei Sfinților Ioachim și Ana. Biserica este cea mai mare 
biserică din orientul apropiat. A fost construită sub formă de crin, simbolul Fecioarei 
Maria. Biserica este decorată cu mozaicuri ale Fecioarei Maria donate bisericii de către 
comunități creștine din întreaga lume. 
 

Râul Iordan 
Iordanul este principala apă curgătoare a Ţării Sfinte. Aceasta apă izvorăşte din Munţii 
Libanului, apoi traversează Marea Galileii şi, după un lung şi sinuos traseu, se varsă în 
Marea Moartă. Pe o distanţă de 180 de kilometri, Iordanul alcătuieşte graniţa naturală 
dintre Israel şi Iordania, lungimea totală a acestuia fiind însă de aproape 360 de kilometri. 
În evreieşte, Iordanul este numit şi "râul care coboară"; între izvor şi vărsare, Iordanul are 
o diferenţă de altitudine de opt sute de metri. Mulţimile de pelerini amintesc astăzi de 
numeroşii evrei care coborau în vechime la Iordan, pentru a asculta predica Sfântului Ioan 
Botezătorul, cât şi pentru a primi botezul. Credincioşii care participă la slujba de sfinţire 
dau mărturie că, pentru câteva clipe, apele Iordanului se întorc înapoi, curgând dinspre 
Marea Moartă spre Marea Galileii, adică dinspre vărsare spre izvor, spre a cinsti astfel, în 
felul lor, marele praznic. Cei care au băut din apele Iordanului în această zi, au observat că 
acestea sunt sărate şi nu dulci, după cum sunt de obicei; acest lucru este explicat prin 
faptul că, întorcându-se, râul aduce cu sine ape sărate din Marea Moartă. 

 

Mănăstirea Sf Ecaterina 
Sf Ecaterina, unde se află Capela Rugul Aprins, considerat a fi punctul în care Moise 
văzuse manifestarea divinității descrisă în Biblie drept Rugul Aprins. La doar câțiva metri 
de Capelă dăinuie și astăzi planta ce era invăluită de foc atunci când a fost zărită de către 
Moise. Rugul, se pare, ar fi fost mutat la cererea Sfintei Împărătese Elena în anul 330, iar 
în locul lui a fost ridicată Capela. Te afli pe Pământ Sfânt, așa că, înainte de a intra, va 
trebui să lași încălțările în prag. Mănăstirea Sf. Ecaterina adăpostește o colecție 
impresionantă de obiecte de artă religioasă, celebrele manuscrise iluminate și icoane de o 
valoare neprețuită. 

 
 

Conditii transport bagaje – destinatia Egipt 
NOU! Turistii au la dispozitie un bagaj de cala de 20 kg si un bagaj de mana de 10 kg. 
IMPORTANT! Infolierea bagajului este OBLIGATORIE la retur (cost aproximativ 3 euro/bagaj). 
Aceasta taxa este obligatorie si va fi achitata de catre turisti in aeroport. Va rugam insistent sa informati 
clientii despre aceasta regula/costuri care sunt generate de cerinte exprese de securitate impuse de 
Autoritatea Aeronautica Civila din Romania. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 
 

 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/buna-vestire/

