NEW BALKAN TOURS
ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
ПОЛЕТ ОТ ВАРНА
15 - 20 октомври
22 - 27 октомври
1598 лева
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна - Тел Авив - Варна
1 нощувка на база закуска и вечеря в Аман
1 нощувка на база закуска и вечеря в Петра
3 нощувки на база закуска и вечеря в Витлеем
Всички описани в програмата екскурзии
Входни такси за посещаваните обекти
Екскурзия до и входна такса в Петра
Изкачване с кабинков лифт до Манастира на изкушението в Йерихон
Екскурзовод на български език
Слушалки по време на беседите през цялото време
Медицинска застраховка с покритие 10000 евро
Сертификат за хаджийство
Гранична такса от Йордания в Израел - 15 USD
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Багаж с р-ри 55/40/23 до 10 кг. - от 90 лева
Чекиран багаж до 20 кг. – 210 лева
Доплащане за медицинска застраховка за лица над 66 г. - 9 лв.
Гранична такса за вход от Израел в Йордания - 50 USD
Бакшиши за екскурзовода и шофьора – 25 USD

ПРОГРАМА
ДЕН 1 Отпътуване от Варна кацане на летище Тел Авив в 15.55 ч. Посрещане от
представител на местния туроператор и екскурзовод на български език. Отпътуваме в Тел
Авив за панорамна обиколка. Тел Авив, наричан още Белият град е основан през 1906
година. На 11 Април, 1909г. 66 еврейски семейства се събират върху пуста пясъчна дюна,
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за да парцелират земята чрез лотария, използвайки мидени черупки. Събитието се счита
за официалната дата на основаването на Тел Авив. Следва пешеходна обиколка на
древното селище Яфо. Яфо, сега част от Тел Авив е важен за региона пристанищен град в
продължение на хилядолетие. Археологически находки сочат за наличието на човешка
дейност в региона, датираща от около 8000 пр.н.е. Ще разгледаме античното пристанище,
реставрирания квартал на художниците и занаятчиите, ще се насладим на невероятната
панорамна гледка, която се разкрива от върха на Неве Цедек, първият квартал на Яфо към
Тел Авив. Продължаваме към Витлеем. Настаняване в хотела. Вечеря.
ДЕН 2 Закуска. Отпътуване за Йордания. Следва посещение на гр. Джераш, с древно име
Гераса. Основан от войниците на Александър Македонски през IV век преди новата ера,
един от най-добре запазените римски градове в този регион и наричан още архитектурен
шедьовър на Близкия изток. Ще разгледаме триумфалната арка на император Адриан,
хиподрума, кардото, форумът с овална форма, храмът на Артемида. Екскурзията
продължава към гр. Мадаба, известен с многото християнски църкви. Ще посетим
гръцката православна църква Св. Георги, за да разгледаме уникалната мозайка,
изобразяваща карта на Светите земи от византийско време. В наши дни в Мадаба има
много работилници за мозайки, както и Институт за мозаечно изксутво. Следва
посещение на планината Небо. Според Библията това е мястото, на което се изкачва
Мойсей, за да види за първи път Обетованата земя. В Светото писание се споменава, че
той умира и е погребан на този хълм. В негова памет, в средата на IV век е построена
църква, чиито останки могат да бъдат посетени и днес. Следва кратка почивка, за се
насладим на красивата гледка към Израел и долината на р. Йордан. Отпътуване за Петра.
Настаняване в хотела. Вечеря.
ДЕН 3 Закуска. Следва целодневна екскурзия до древниявеличествен град Петра, столица
на набатейците. Градът е разположен в долината Вади Муса или наречена още Долината
на Мойсей. Той е обграден от високи планини и е достъпен през тясно дефиле. Издялан
направо в розово-червените скали, името на древния град Петра идва от гръцки камък.
Според учените набатеите обитавали града от 312 год. преди Христа. Те изградили
специални напоителни системи, части от които са запазени и до днес. Навлизаме в града
през невероятно красив тесен пролом, изваян от природата и човека. Той дълъг над 1 км.
и обграден от двете страни от 80 метрови скали. Ще разгледаме Съкровищницата на
фараона, античния театър, триумфалната арка, кардото с колонадите, скалните гробници.
Отпътуване за Аман. Настаняване в хотела. Нощувка.
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ДЕН 4 Закуска. Обиколен панорамен тур на Аман. Трансфер до граничен пункт Аленби и
заминаване за Израел. Посещение на Йерихон – един от най-древните градове в света,
разположен най-ниско под морското равнище. На запад от Йерихон се издига Планината
или хълмът на изкушенията, където според три от евангелията Христос прекарал 40 дни в
пост и молитва, като отхвърлял изкушенията на Дявола. По средата на хълма се намира
гръцкия православен Манастир на изкушението, основан през 340 г. от Харитон
Изповедник. Манастирът многократно е разрушаван и изграждан наново. В пещерата на
върха, над камъка, над който се е молил Исус, е изграден малък параклис. Тук започва в
световен план отшелничеството – в опит да бъдат изпитани мъките Христови и да бъде
преборен Дяволът. Ще се изкачим с лифта до Манастира. Построен през 1998 г.
австрийско-швейцарска фирма построява 1300-метровия кабинков лифт, за да се облекчи
пътя на поклонниците при посещаване на манастира. Следва посещение на Каср-ал Яхуд мястото, където Йоан Кръстител е покръстил Христос. Възможност за ритуално къпане.
Пътуването ни продължава през Юдейската пустиня. Отправяме се към Мъртво море.
Разположено е на 430 м под морското равнище, с площ около 1020 км2. Това е найдълбокото солено езеро в света. Съдържанието на сол във водата е близо 20 пъти повисоко от това на Черно море. Поради високата соленост там не живеят риби или други
морски организми. От там произлиза и името му Мъртво море. Химическият състав както
на водите на Мъртво море, така и на лечебната кал са уникални. Препоръчват се за
лечение на кожни и артритни болести. Отпътуване за Витлеем. Настаняване в хотела.
Вечеря.
ДЕН 5 Закуска. Посещаваме базиликата Рождество Христово и рожденото място на Иисус.
Следващата ни спирка е Маслиновия хълм в Йерусалим. Пред нас се разкрива
изключителна гледка. Елеонската планина, хълма Цион, старата римска крепост, куполът
над Божи гроб. Следва посещение на Църквата на всички нации, разположена до
Гетсиманската градина. Точно тук в деня на предателството на Юда, Исус е произнесъл
гетсиманската молитва. Днес в градината има няколко много стари маслинови дървета,
които според някои специалисти са на възраст над 2 000 г. Северно от Гетсиманската
градина се намира православна църква, посветена на Успение Богородично. Построена
през XII век на мястото, където през 326 г. майката на император Константин Велики,
Света Елена издига първата църква на мястото на Христовите страдания.
Според легендата, тук са и гробовете на родителите на дева Мария - свети Йоаким и света
Анна, както и на свети Йосиф. В най-ниската част на църквата е гробницата, където
апостолите погребват Дева Мария. Гробницата е издигната с решение на Шестия
вселенски събор 680/81. Пешеходната обиколка на стария град започваме през портата,
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която води към Еврейския квартал. Посещаваме Римското Кардо, Лев Харува и Стената на
плача. Западната стена или по-известна с името Стената на плача е била част от т.н. втори
храм, построен от цар Соломон и разрушен от мюсюлманите. Тя е едно от най-свещените
места за всички евреи. Според поверието ако докоснеш стената и оставиш листче с
желание то ще се сбъдне. На Храмовия хълм, където е разположена Стената на плача, се
намира и третото най-почитано място за мюсюлманите – камъка от който Мохамед се е
възнесъл към небето. Там е издигната джамията Ал-Акса. Продължаваме по Виа
Долороса - Пътя на страданието, по стъпките на Христос. Вървим по тесните улички и
стигаме до църквата на Божи гроб, наречена Възкресение Христово. По малка вита стълба
се изкачваме към Голгота, възвишението където е разпнат Исус, докосваме скалата, в
която е стоял забит кръста, след това се насочваме към Плочата на помазването – тук е
помазано тялото на Исус и завито в бял плат, след това е положено в скална гробница.
Преди да коленичим пред каменното ложе, където е било тялото на Христос, минаваме
през малък параклис, наричан още Църквата на Ангела. След поклонението програмата
продължава с хълма Сион Давидовият град, където се намират гробът на цар Давид и
стаята на Тайната вечеря. Завършваме програмата за деня. Вечеря.
ДЕН 6 Закуска. Свободно време. Отпътуване за Тел Авив. Трансфер до летище Бен Гурион
и полет до Варна в 15.55 ч. Пристигане във Варна 18.20 ч.
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