PARRÒQUIA DE CARDONA
PELEGRINATGE A TERRA SANTA:
ISRAEL I JORDÀNIA
09– 18 JULIOL 2018
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ITINERARI DE 10 DIES DE VIATGE:

Dia 1

BARCELONA – TEL AVIV -GALILEA

Dilluns, 09 JULIOL 2018.
Trobada a l’aeroport de El Prat a les 12.00 h. (TERMINAL
T1, mostradors de la companyia aèria EL AL). Atenció
personalitzada en tots els tràmits de facturació i
embarcament.
Sortida a les 14.20 h. en vol directe, el LY-394, amb
destinació TEL AVIV. Arribada prevista a les 19.35 h. (hora
local). El vol que realitzaran té una durada real de 4 hores i,
en ell, se’ls oferirà el dinar a bord.
Un cap hàgim passat els control dels passaports a l’aeroport
Ben Gurion, ens donarà la benvinguda el nostre
representant de parla hispana. Desprès d’ajudar-nos a
recollir el nostre equipatge i passar la duana ens
acomodarem en el nostre autocar. La nostra guia ens
espera per iniciar el nostre viatge cap a la regió de la
Galilea, que serà el nostre primer contacte amb el país.
Ja ens trobem a Israel; La TERRA SANTA ens acull per
començar el nostre camí de fe, cultura i historia. En
aproximadament un parell d’hores de ruta arribarem a la
ciutat de TIBERIADES. Serà la nostra base d’operacions per
conèixer a fons la GALILEA i altres zones del nord del país.
Sopar fred i allotjament a l’ HOTEL RESTAL. 3*** superior o similar.

Ubicat al centre de Tiberíades. Totalment reformat el 2009, aquest hotel ofereix confort i comoditat. Piscina, internet, bar, etc.
Habitacions decorades amb gust, amb LCD TV, aire condicionat, etc. Web: www.restal.co.il
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Dia 2

LA GALILEA : INFANCIA DE JESÚS.

Dimarts, 10 JULIOL 2018.
Esmorzar bufet.
Avui ens dirigirem cap a la costa del Mediterrani. La nostra primera
destinació és la ciutat portuària de HAIFA. És aquí on s’aixeca el MONT
CARMEL, escenari del Desafiament del Profeta Elies. El seu nom significa
jardí o vinya de Déu. A l’antiguitat estava cobert per vinyes i va ser
sempre famós per la seva fertilitat.
Visitarem l’església Stella Maris, seu de la Confraria dels Carmelites. A
continuació, culte a Nostra Senyora del Carme.
Després gaudir de la vista dels jardins del temple Bahai, retorn a la
Galilea.
Continuem cap a NAZARET.
Visitem la BASÍLICA DE L’ANUNCIACIÓ, el
santuari cristià més gran en el Mitjà Orient.
L’ actual basílica està construïda en dos
nivells. El superior, que segueix el contorn
de la catedral creuada del segle XII i
reconstrueix parcialment els absis de la
part oriental. I al nivell inferior és on es
conserva la gruta bizantina, on es va
produir l’Anunciació. Celebració de
l’eucaristia i posterior visita de la
l’Església de Sant Josep, lloc molt venerat
pels judeocristians com la Casa de la
Sagrada Familia.

Farem el dinar en un cèntric restaurant.
Finalitzem la jornada d’avui amb la visita de CANAA. En aquest lloc és
on Jesús va fer el seu primer miracle: va transformar l’aigua en vi. Ens
apropem a un moment molt simbòlic i especial: La cerimònia de
renovació del les promeses matrimonials.
Tornarem a Tiberiades.
Sopar i posterior allotjament.
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Dia 3

LA GALILEA: VIDA PÚBLICA DE JESÚS.

Dimecres, 11 JULIOL 2018.
Esmorzar bufet en el nostre hotel.
Aprofitant la tranquil·litat de les primeres hores del matí
ens disposem a fer un agradable passeig en vaixell per les
tranquil·les aigües de la Mar de la Galilea.
El nostre vaixell ens recordarà els de l’època de Jesús. A
destacar és que l’entorn natural que l’envolta quasi bé no
ha canviat des de que Jesús i els seus deixebles pescaven i
vivien en les seves ribes.

A continuació ascendim a la MUNTANYA DE LES
BENAURANCES, lloc del Sermó de la Muntanya.
Celebració de l’eucaristia en els jardins de l’església,
construïda de forma octogonal com a símbol de las
Benaurances.

A CAFARNAUM, la ciutat de San Pere podrem conèixer les
runes de la seva casa i també la Sinagoga, construïda sobre la
que Jesús va freqüentar. La ciutat es mencionada per primer
cop en el Nou Testament i ocupa un lloc important en els
relats dels Evangelis com el lloc on Jesús va viure durant
gran part del temps que va estar a la Galilea.

Molt a prop trobem l’església de TABGHA, recorda
el lloc de la multiplicació del pa i els peixos.
Destaca un preciós mosaic del s. IV que representa
el Miracle de Jesús. (Tancat en diumenge).
Al costat del Llac s’aixeca l’església de Mensa
Christi; és aquí on tenia el seu moll Simó Pere.
Dinar en un restaurant.
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Per la tarda anem a visitar la ciutat de
SAFED, a l’alta Galilea. El seu ben
conservat i cuidat centre històric recorda
els seu important passat com a capital
mameluca i centre religiós jueu al segle
XVI. Safed es reconeguda com a ciutat
santa al costat de Jerusalem, Tiberiades i
Hebrón.
Segons la llegenda, fou fundada per un fill
de Noè després del diluvi universal. Safed
és la ciutat de la Càbala, la tradició
mística del judaisme.
El nom càbala prové de l’arrel hebrea q-b-l i significa "transmissió". Les arrels primeres de la Càbala
es troben a la Torà, les escriptures sagrades del judaisme. A causa de la tradició oral centenària, la
càbala va incorporar influències diverses, com ara gnòstiques, neoplatòniques i cristianes.
Tornada cap a Tiberiades. Sopar i allotjament al nostre hotel.

Dia 4

TIBERIADES – TABOR – QUMRAM - JERUSALEM

Dijous, 12 JULIOL 2018.
Esmorzar a l’hotel.
Viatjarem en el nostre autocar, a través de la baixa
Galilea, fins arribar al MONT TABOR. Els últims
quilòmetres fins arribar al seu cim els farem en un taxi ja
que la carretera que puja fins a dalt es molt estreta i amb
diverses corbes. En aquest indret es commemora la
Transfiguració del nostre Senyor, on Pere, Santiago i
Joan varen ser els testimonis.
Celebració de l’eucaristia.

D’allà ens dirigirem a visitar el jaciment
arqueològic i parc nacional de BET SHEAN, que
durant el període hel·lenístic era coneguda amb el
nom d’Escitópolis, una de les ciutats de la
Decàpolis. Emplaçada en una ruta comercial molt
transitada va ser poblada per l’home des de finals
del Neolític fins als nostres dies.
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Continuarem fins a arribar a les Runes de QUMRAM, on
visitarem el recinte arqueològic.
Qumram és el nom contemporani que reben aquestes
runes. Situades a dos quilòmetres del Mar Mort, sobre els
penya-segats que es troben darrera l’estreta franja costera,
Qumram es posiciona a 275 metres sota el nivell del Mar
Mediterrani. En aquest lloc situat al costat del desert en
van trobar, els famosos “Rotllos o Manuscrits del Mar
Mort”. Els essenis vivien en comunitat dedicats a l’estudi i
cal destacar que la seva vida era molt austera.
El MAR MORT, es el lloc més baix de la terra, ocupant la
part més profunda d’una depressió tectònica travessada
pel Riu Jordà i que també inclou el llac de Tiberiades.
També rep el nom de Llac d’Asfaltites, pels dipòsits d’asfalt
que es troben a les seves ribes, coneguts i explotats des de
l’edat mitjana. Tindrem temps per gaudir d’un bany. L’alt
contingut en sal de les seves aigües farà que el nostre cos
floti. L’experiència és única i gratificant.

Dinar en un restaurant.
Per la tarda, ens dirigim cap a QASR EL-YEHUD, o BETHABARA , lloc
en el qual segons els evangelis ens situa el moment del Baptisme de
Jesús per Sant Joan Baptista. Allà es podran renovar les promeses del
Baptisme. Les ribes del riu Jordà seran el testimoni d’aquest moment
tan emblemàtic.
Seguidament ens disposarem a ascendir a JERUSALEM. Arribada a la ciutat tres cops Santa i
Cerimònia de Benvinguda des del Mirador del Mont Scopus, on saludarem a la ciutat.
Sopar i allotjament a l’HOTEL l’HOTEL OLIVE TREE 4 **** locals o similar.
Es troba a uns 15 minuts caminant de la Porta de Damasc. Web : www.olivetreehotel.com
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Dia 5

J E R U S A L E M i BETLEM

Divendres, 13 JULIOL 2018.
Esmorzar a l’hotel.
Per començar la jornada, el nostre autocar ens
deixarà a la cimera de la MUNTANYA DE LES
OLIVERES. A peu, al igual que en un diumenge de
rams de fa 20 segles, descendirem poc a poc en
direcció a la Vall del Cedró. En aquesta muntanya es
troben molts llocs representatius com:
El lloc de l’Ascensió (hi trobarem un petit santuari
que marca el lloc des d’on Jesús va ascendir al cel),
passarem per l’església del Pater Noster (aquest és
el lloc on Jesús va ensenyar als seus deixebles l’oració
del Pare Nostre), l’església del Dominus Flevit (des
d’on Jesús va contemplar la ciutat i va plorar per ella
en un diumenge de Rams) i el Cementiri Jueu.
Al peu de la muntanya trobarem l’Hort de les Oliveres (es
conserven oliveres mil·lenàries, segons experts i creients, són
considerats els ceps de les oliveres de l’època de crist) i La
Basílica de l’agonia o de les Nacions (Va ser erigida l’any 1924
en el lloc tradicional del Jardí de Getsemaní. La basílica conserva
una secció de la base rocosa identificada com el lloc en el que
Jesús va estar orant sol a l’hort la nit de la seva detenció).

Finalitzem el matí coneixent l’Església de la Tomba de
Maria (segons la tradició ortodoxa. Allà es troba el lloc
exacte on el cos de la Verge Maria va descansar per tres
dies) i la Gruta de Getsemaní.

A continuació anirem cap a BETLEM, lloc molt significatiu pels
cristians d’arreu del món per ser el lloc de naixement de Jesús
de Natzaret. En els seus orígens la població pertanyia a la tribu
de Judà. El primer esdeveniment notable és que fou el bressol
del Rei David. Però el realment important és que aquí va ser el
lloc on els profetes havien anunciat que naixeria el Messies.
Arribada al punt de control de Betlem. Haurem de canviar de
guia ja que entrarem a Territori de l’autoritat Palestina. No
oblidin de dur a la mà el seu passaport, és imprescindible.
7

RUTH TRAVEL

(GC 1.478).
C/ Valencia, 247, 1º 1ª B. 08007 Barcelona. TLF: 93.467.32.44 –
www.ruthtravel.es / info@ruthtravel.es

FAX: 93.487.31.17

És hora de dinar. Ho farem a un restaurant propietat
de palestins cristians. És una manera de solidaritzarnos amb els cristians de la Terra Santa.
Seguidament, visita de la Basílica de la Nativitat de
Betlem. És un dels temples cristians en ús més antics.
En l’actualitat, la basílica és la combinació de dues
esglésies construïdes segons la tradició en el lloc on va
néixer Jesús. Està administrada per l’església catòlica i
l’església ortodoxa grega, encara que avui en dia és un
lloc sagrat tant pels cristians com pels musulmans.
Celebració de l’eucaristia
Més tard coneixerem el Camp dels Pastors. Tornada a Jerusalem.
Sopar i allotjament al nostre hotel.

Dia 6

JERUSALEM

Dissabte, 14 JULIOL 2018.
Esmorzar al nostre hotel.
Anirem a visitar la Maqueta de Jerusalem en temps de
Jesús, que es troba actualment en el Museu d´Israel.
Aquesta maqueta representa l’antiga ciutat amb una gran
precisió. Dintre del recinte conegut com el Museu del
Llibre tindrem l’oportunitat d’admirar els rotllos originals
que es van trobar en el Mar Mort.
Tornarem al centre de Jerusalem. En plena Via Dolorosa, trobem l’església de l’Ecce Homo.
Descendirem sota en nivell de la ciutat actual per poder sentir sota els nostres peus les lloses del
Lithóstrotos o pati de la Torre Antònia. En aquest lloc Jesús va ser maltractat pels soldats i va
començar el seu Via Crucis.
Molt a prop, a la Piscina de Betesda (casa de les
Misericòrdies) o Probàtica recordarem el miracle de la
curació d’un paralític. La piscina estava unida al Temple per
un canal i utilitzava les seves aigües. L’església de Santa
Anna ens impressionarà per la seva senzillesa, és un dels
millors exemples d’església creuada i és importants
destacar que la seva acústica és simplement excepcional.
Algunes històries antigues conten que aquesta basílica va
ser construïda sobre el lloc on va néixer Santa Anna. Altres
versions mencionen que va ser el lloc on Santa Anna i Sant
Joaquim varen viure.
Dinar en un restaurant.
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Per la tarda ens aproparem a la Muntanya de Sió, fora de les muralles de la ciutat. Aquesta
muntanya està tradicionalment lligada al Rei David, de qui s’assegura que fou enterrat allà, i també
lligada a la vida de Jesús i els seus deixebles.
Visitarem l’església de la Dormició de Maria. El sostre
negre i cònic de l’abadia és el punt més alt de la muntanya. A
l’altar major hi ha un mosaic daurat que representa a la
Verge i al nen. A la cripta es troba una impressionant
estàtua de mida natural de Maria dormint, feta de fusta de
cirerer i ivori. Desprès de passar per la Tomba del Rei
David, arribarem al CENACLE. És en aquest lloc on Jesús i
els seus deixebles varen celebrar la seva festa de Pasqua,
l’últim Sopar abans que Jesús fos jutjat. Celebració de
l’eucaristia en la Capella Franciscana del Cenacle.
També visitarem l’església de Sant Pere in Gallicantu o Casa de Caifàs. En aquest lloc és on van
portar a Jesús després de ser arrestat i on Pere el va negar tres cops abans del cant del gall. Aquesta
església es troba construïda sobre les runes de la Casa de Caifàs, on Jesús va ser presoner.
Per acabar la jornada d’avui ens
aproparem a conèixer els secrets
del Barri Jueu i del Mur de les
Lamentacions. És sagrat pels jueus
degut a que actualment és el lloc
més proper al Sancta Sanctorum de
l’antic Temple de Jerusalem, al que
ells poden accedir.
Tornada a l’hotel pel sopar i l’allotjament.

Dia 7

J E R U S A L E M - M. NEBO – MADABA - PETRA

Diumenge, 15 JULIOL 2018.
Esmorzar.

Aquest matí sortirem molt aviat del nostre
hotel per entrar a la Ciutat Vella, que estarà
en total silenci, abans que els mercaders i
habitants envaeixin la Via Dolorosa.
Iniciarem el VIA CRUCIS o Estacions de la
Creu. Son 14 estacions o parades que
recorden o representen situacions que
Jesús va sofrir per la salvació de l’home.
Finalitza al interior del SANT SEPULCRE,
on celebrarem l’eucaristia.
Conegut amb el nom de Gólgota és el lloc
on, segons els evangelis, es va produir la
crucificació, enterrament i resurrecció de
Crist.
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Seguim la jornada amb una cita amb la història més propera i
recent del poble jueu. En el nou Museu de l'Holocaust
tindrem l'oportunitat de intentar conèixer els perquès de la
barbàrie. Va ser aquest el lloc que el Papa Joan Pau II no va
voler deixar de visitar en el seu viatge a la Terra Santa.
Aquest museu exposa la història de l'holocaust a través de
fotografies, objectes, documents i recursos audiovisuals. La
presentació, que és de manera cronològica, mostra l'avanç de
la política nazi anti-jueva, des de la persecució fins a la
creació dels guetos i els assassinats massius de manera
sistemàtica
Desprès de la visita al Museu ens acomiadarem de la ciutat de Jerusalem i partirem en direcció
Jordània. Sortirem en direcció Jerico per recorre el 48 Km de distancia que ens separen del pas
fronterer del P. Allenby. Desprès de realitzar tots els tràmits fronteres a la zona d Israel i acomiadarnos de la nostra guia israelita ens trobarem amb el nostre guia jordà de parla hispana, que ens
donarà la benvinguda al país i ens assistirà en els tràmits de passaports. Ja ens trobem a Jordània. El
regne hachemita amaga en el seu territori llocs bíblics, ciutats perdudes, les petjades de cavallers
llegendaris, etc.. es una terra encisadora i hospitalària.
Farem ruta per la regió central, on les poblacions es
dispersen pel llegendari Camí dels Reis o la “Via Nova
Trajana”. Era la frontera natural entre els regnes
d’Ammon, Moab i Edom. Aquesta via històrica va ser
pavimentada en temps de l’emperador Trajà en només
tres anys, una via monumental de 460 km que unia
Bosra, a l’actual Síria i Aqaba, via que facilitava un ràpid
accés des de l’interior cap al Mar Roig i a l’inrevés.
Visitarem el MONT NEBO, lloc habitat des de la més remota antiguitat però conegut especialment
pel record de la visió de la Terra Promesa i mort de Moisès, que narra la Bíblia en el llibre del
Deuteronomi (Dt 34). Els cristians de la regió fixaren el record bíblic edificant sobre el cim de
Siyagha, el més avançat cap a la vall del Jordà, una església-memorial en honor a Moisès, profeta i
home de Déu.
El primitiu santuari va ser construït durant el segle IV, adaptant a l’església
un edifici preexistent, potser d’època clàssica. Des del punt més alt d’aquest
pujol (a 800 metres sobre el nivell del mar) es pot veure una increïble
panoràmica que abraça bona part de la Terra Santa: cap a sud es divisa el Mar
Mort i el Desert de Judà; a l’oest la Vall del Jordà i les Muntanyes de Judea i
Samària, especialment en el dies ben clars, on és també visible Betlem, la
fortalesa d’Herodes, les Cúpules de Jerusalem i l’oasi de Jericó. Des d’aquesta
cimera és el llegendari lloc on Yahvé va mostrar a Moisés la terra promesa,
després de 40 anys de pelegrinatge pel desert i desprès de creuar el Mar
Roig. A la cimera hi ha una petita església franciscana; al interior es
conserven diversos mosaics: escenes de caça i d’altres animals.
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Molt a prop trobem la ciutat de MADABA. El rei
Mesha de Moab, enfrontat de manera constant
amb els israelites, va deixar alguna de les seves
victòries a una estela datada l’any 850 aC. En ella
apareix la localitat de Madaba. Moisès va creuar la
regió en el seu èxode des d’Egipte. També la
Bíblia ha deixat constància (Josué 13, 9) d’aquest
assentament durant una època en la que els
moabites feien tractes amb el regne d’Israel i el
regne de Judà per poder conviure de la manera
més independent possible. En el segle V, una de
les diòcesis va quedar establerta a Madaba, on els
successius bisbes van encarregar la construcció
d’esglésies, santuaris i basíliques.
A Madaba s’han trobat restes de 14 esglésies dels segles V i VI. El mosaic més famós fins a la data
continua sent el del Mapa de Madaba (a 560), al terra de l’església grec-ortodoxa de Saint George. És
el mapa original de Terra Santa més antic que es coneix. En el mapa, a part de totes les ciutats, els
llocs geogràfics i més detalls precisos, es fa menció a la “Nova Església de la Verge”, que es va
construir a Jerusalem per ordre de Justinià l’any 543. Dinar en un restaurant de Madaba.
A la tarda, continuem ruta cap al sud de Jordània. Arribada a la capital de l’antic regne nabateu:
PETRA.
Sopar i allotjament a l’HOTEL GUEST HOUSE. 4****.
Hotel completament nou de immillorable ubicació, justament al costat de l’entrada de Petra. WEB: www.guesthouse-petra.com
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Dia 8

PETRA : La ciutat rosada

Dilluns, 16 JULIOL 2018.
Esmorzar a l’hotel.
Dedicarem tot el dia a descobrir la ciutat coneguda amb el
sobrenom de la Ciutat Rosada degut al color rosat que envolta
tot el terreny. Es tracta d’un dels complexes monumental
antics més extraordinaris del món. Caminarem a través del SIQ,
un profund i estret congost creat gracies a les repercussions
d’un terratrèmol. El passeig a través d’aquest insòlit camí té la
seva recompensa; un cop arribem al final ens espera una gran
sorpresa: el Khaznet, més conegut amb el nom del Tresor.
La façana d’aquest temple mortuori mesura més de 40 metres
d’alçada i la seva imatge justifica el seu sobrenom. Part del
recorregut entre l’entrada de Petra i el inici del Siq pot
realitzar-se a cavall (inclòs en la entrada). A partir d’aquí
anirem descobrint, amb calma, una fascinant successió de
tombes esculpides a la roca, cisternes, cases i el gran teatre. Tot
rosa.
El dinar serà en un restaurant ubicat a l’interior de Petra.
Per la tarda disposaran d’un temps lliure per aquells que estiguin en forma podran pujar pel turó
que condueix fins al Monestir o els menys aventurers tindran un moment relaxat per gaudir de
l’artesania que ofereixen els nombrosos venedors que es troben entre les tombes reials.
Sopar i allotjament a l’hotel.
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Dia 9

PETRA – PETITA PETRA - AMMAN – JERUSALEM

Dimarts, 17 JULIOL 2018.
Esmorzar a l’hotel.
Abans de deixar enrere el mon del nabateus encara
ens espera una agradable sorpresa. A prop de
Petra i a traves de un paisatge fantàstic arribarem a
la Petita Petra.
Es tracta d ´un jaciment arqueològic que com el seu
nom indica son el restes d ‘ una petita ciutat molt
semblant a Petra. Tot a petita escala però sense
faltar res, inclòs accedirem caminant per un “siq”.
Entre les grans roques de la muntanya es conserven
restes de magatzems i construccions diverses dels
nabateus.
A continuació ens dirigim cap a AMMAN, la
dinàmica capital del regne hashemita. És el centre
comercial, industrial i administratiu del país.
Coneguda com la “Ciutat Blanca” (els seus edificis
comercials i cases estan edificats amb pedra
blanca procedent de les canteres locals) va ser
construïda sobre 7 pujols que culminen a més de
900 metres d’alçada.
A l’arribar farem una visita panoràmica de la
ciutat on podrem admirar algun del llocs més
destacables com la Mesquita Blava, la Mesquita
de Al-Hussein o Gran Mezquita, etc.
Visitarem el centre de la “Philadelphia”
romana, que s’estenia als peus de la
Ciutadella, antiga acròpolis romana. Aquí es
concentraven tots els edificis principals,
alineats a llarg dels dos eixos més importants:
el decumano máximo (d’est a oest) i el cardo
(de nord a sud). Tindrem l’oportunitat de
prestar especial al atenció al Teatre Romà.
Va ser acabat de construir entre els anys 169 i
17, i cal destacar que posseeix una esplèndida
escenografia i càvea amb tres ordres de grades
construïdes aprofitant el declivi natural del
terreny. Amb un aforament per a 7.000
espectadors, ens trobem davant el més gran
de tot l’orient
Dinar en un restaurant de la ciutat.

13

RUTH TRAVEL

(GC 1.478).
C/ Valencia, 247, 1º 1ª B. 08007 Barcelona. TLF: 93.467.32.44 –
www.ruthtravel.es / info@ruthtravel.es

FAX: 93.487.31.17

De bon matí iniciarem viatge en direcció al PONT ALLENBY. Desprès d’acomiadar-nos del nostre
guia jordà ens trobarem de nou amb el nostre autocar israelià. Trobada de nou amb el nostre guia
israelià. Tràmits fronterers i continuem el nostre camí cap a Jerusalem.
Arribada a l’hotel Olive Tree 4**** o similar, que ja coneixerem de dies anteriors.
Sopar i allotjament.

Dia 10

JERUSALEM - TEL AVIV – BARCELONA

Dimecres, 18 JULIOL 2018.
Esmorzar.
Trasllat aviat a l’ aeroport de Tel Aviv en hora a determinar per sortir a les 09.05 h en el vol regular
de la companyia aèria EL AL amb destinació Barcelona.
Arribada a l’aeroport de El Prat a les 12.50 h i.....................

............“Final del Viatge”.
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PREUS APROXIMATS PER PERSONA:
Grup de mínim 40 persones de pagament ..........……………………...….....….............……….......... 1.980 €.
Grup de mínim 30 persones de pagament ..........………………..……...…..................…………........ 2.075 €.
Grup de mínim 20 persones de pagament ..........………………..……...….....…………..................... 2.198 €.
Suplement Individual ……………………………..……………..……..…..……….…........................................ 498 €.

EL NOSTRE PREU INCLOU:

















Avió, classe turista, companyia aèria EL AL: Barcelona – Tel Aviv – Barcelona.
Taxes aèries i d’emissió a data actual.
Taxes de carburant a data actual.
Trasllat, visites i excursions en base autocar privat de luxe.
Pensió completa tal i com està indicat en el programa de viatge.
Guia locals oficials de parla hispana durant tot el viatge.
Totes les entrades a museus i monuments esmentats.
Allotjament en base habitacions dobles als següents hotels o similars:
- HOTEL RESTAL . 3*** superior Tiberíades.
- HOTEL OLIVE TREE. 4**** . Jerusalem.
- HOTEL GUEST HOUSE 4**** Petra.
Taxes de frontera d’Israel i Jordània.
Obsequi de Ruth Travel abans de la sortida del viatge.
Regal de benvinguda a l’aeroport: Barret, mapa i mini guia.
Propines generals a maleters, cambrers, personal hoteles, durant tot el circuit.
Assegurança d’assistència en viatge de la Companyia ARAG (cobertura sanitària de
15.000 €).
Propines xofers i guies, tant a Israel com a Jordània.
Reserva de les eucaristies en els llocs indicats.

EL NOSTRE PREU NO INCLOU:
 Serveis no especificats en el nostre apartat anterior: extres personals en hotels i
restaurants com cafès, begudes, Tv de pagament, mini bar, room service, telèfon, etc.
 Visites i entrades a monuments i/o museus no esmenats en el programa de viatge.
 Assegurança Opcional de Cancel·lació del Viatge (Cost: 48 €. veure condicions de la
pòlissa i preus).
 Donatius a esglésies, etc.
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ANOTACIONS IMPORTANTS:
 Aquest pressupost està basat en la següent cotització de divises 1 EURO = 1,17 USD a
data 13/12/2017. Qualsevol variació afectaria al nostre preu.
 Els horaris dels vols estan subjectes a canvis per part de la Companyia aèria EL AL, així
com les taxes aèries i de increment de carburant.
 L’ordre de les visites podrà ser modificat a criteri de l’organització per aconseguir una
millora del programa sense que aquest fet suposi una alteració important en el seu
contingut.
 Recomanem contractar una Assegurança Opcional de Cancel·lació del viatge.
 S’entrega dossier complet amb condicions generals i particulars del viatge +
informació de les assegurances + full d’inscripció.
Barcelona, 13 de desembre de 2017.

16

RUTH TRAVEL

(GC 1.478).
C/ Valencia, 247, 1º 1ª B. 08007 Barcelona. TLF: 93.467.32.44 –
www.ruthtravel.es / info@ruthtravel.es

FAX: 93.487.31.17

