Izrael - Sveta dežela, 9 dni
Hoteli 3*, polpenzion
–
–
–

sveto mesto Jeruzalem in moderni Tel Aviv
Jezusovo rojstvo mesto Betlehem
gora Blagorov, Mrtvo morje in Galilejsko jezero

24.04.2022 do 02.05.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Obljubljena dežela Izrael, zibelka starodavnih civilizacij, in njegova prestolnica Jeruzalem,
ki je stičišče treh največjih monoteističnih verstev, je bila od nekdaj tudi zaradi svoje lege na
stičišču treh kontinentov, eno od osrednjih kulturnozgodovinskih prizorišč. Sveta dežela na
vsakem koraku razkriva neizmerno bogastvo zgodovine, ki jo poživlja tudi njena razgibana
geografska podoba.
1. dan LJUBLJANA – BETLEHEM . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti Tel Avivu. Po pristanku vožnja
do Jeruzalema. (letalo)

2. dan BETLEHEM.. Tradicionalni zajtrk v lokalni čajnici. Ogled Betlehema – mesta
Jezusovega rojstva, ki je hkrati tudi rojstno mesto kralja Davida. Obisk bazilike Jezusovega
rojstva, ki je ena najstarejših cerkva v svetovnem merilu, kjer se do danes opravlja
bogoslužje. Zgrajena je nad votlino Jezusovega rojstva. Spustili se bomo do samega mesta
rojstva, videli bomo Betlehemsko zvezdo in mesto jaslic, kjer je Jezus prvič zaspal. Ogled
samostana Sv. Katarine in spust do votline sv. Hieronima. Ta učeni mož je tukaj opravil
latinski prevod Sv. pisma, t. i. Vulgato. Sledi ogled Mlečne votline ter Pastirskih poljan,
mesta, kjer so angeli sporočili krajevnim pastirjem rojstvo Jezusa. Nastanitev, večerja in
nočitev. (H, ZV)
3. dan JERUZALEM – ogled mesta. . Zajtrk. Celodnevni ogled Jeruzalema. Začeli bomo na
Oljski gori, kraju mnogih zgodovinskih dogodkov. Od tukaj je Jezus na osličku odšel v
Jeruzalem, tukaj je preživel svojo zadnjo noč pred sojenjem in križanjem, od tukaj se je
dvignil v nebesa. V preteklosti je bila Oljska gora prekrita z oljčnimi drevesi, danes pa je tukaj
veliko krščanskih svetišč in zgodovinskih grobišč. V stari Jeruzalem bomo vstopili skozi
Levja vrata. Ustavili se bomo pod obokom »Ecce Homo« (lat. Poglejte človeka) – to so
besede Poncija Pilata, ko je predstavil Jezusa ljudstvu. Sprehodili se bomo po ulici Via
Dolorosa in doživeli vseh 14 postaj, ki jih je Jezus prehodil s križem na hrbtu. Ogledali si
bomo Jezusov prazen grob v baziliki Božjega groba. Popoldan se bomo odpravili na Sionsko

goro, obiskali Davidov grob, sledi povratek skozi Sionska vrata v stari Jeruzalem in sprehod
po armenski četrti, skozi ulico Kardo. Na glavnem trgu judovske četrti so vidni ostanki
novejše sinagoge Hurva, ki je bila ponovno zgrajena na ruševinah stare sinagoge. Spustili se
bomo do Zidu žalovanja, najbolj svetega mesta za Jude. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan JAFFA – TEL AVIV – CEZAREJA – HAJFA – GALILEJA. . Zajtrk. Vožnja v staro
mesto Jaffa, danes del modernega sredozemskega Tel Aviva. Panoramski ogled tega
dinamičnega mesta s čudovitimi razgledi, nato pa ob obali na sever do Cezareje, nekdanje
prestolnice rimske province Judeje. Ogledamo si rimsko zapuščino z amfiteatrom, ostanki
hipodroma, akveduktom in utrdbami iz križarskih časov. Nadaljujemo do zelene Hajfe,
največjega izraelskega pristanišča, ki se razprostira na pobočju gore Karmel. Obisk
samostanov Stella Maris in Muhraka ter razgled na čudovite Bahajske vrtove nad Hajfo.
Uživamo med vožnjo po dolini Jezreel vse do Galileje. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev. (H, ZV)
5. dan GALILEJA – GORA BLAGROV – TABGA – KAFARNAUM – GALILEJA. . Zajtrk.
Z barko se popeljemo po Galilejskem jezeru, enem največjih sladkovodnih jezer na Bližnjem
vzhodu, ki ima pomembno vlogo pri oskrbovanju širše regije s pitno vodo. Potem se
vzpnemo na Goro blagrov oz. vzpetino nad jezerom, ki omogoča krasne razglede na
Galilejsko jezero ter Golansko planoto. Tu je cerkvica osmerokotne oblike, kar simbolično
ponazarja osem blagrov, ki jih je Jezus oznanil na začetku svojega javnega delovanja.
Vožnja do bližnje Tabge, poznane po Jezusovem čudežu pomnožitve kruha in rib. Popoldne
obiščemo Kafarnaum z antičnimi arheološkimi izkopaninami in rojstno hišo sv. Petra. Prav
tukaj se nahajajo ostanki temeljev prve krščanske cerkve na svetu. Pred povratkom v hotel
se ustavimo tam, kjer se reka Jordan izliva iz Galilejskega jezera. Tu je kraj Yardenit, kjer
poteka krščevanje na tradicionalen način s potopom v Jordan. Za mnoge je krst v beli
platneni opravi duhovno očiščenje, po vzoru Janeza Krstnika, ki je krščeval na reki in tako
pripravil ljudi na prihod Mesije. Večerja in nočitev. (H, ZV)
6. dan GALILEJA – NAZARET – KANA – JERIHA – JERUZALEM. . Zajtrk. Na poti v
Nazaret. Spremljamo rabo tal po gričevnati pokrajini – tu so mandljevci, granatna jabolka,
makova polja in pšenica. Danes je Nazaret največje arabsko mesto v Izraelu, kjer živi
približno 60.000 ljudi. Tukaj je Jezus preživel večino svojega življenja do svojega 30. leta.
Obisk bazilike Marijinega oznanjenja, kjer je angel Gabrijel Mariji oznanil, da bo rodila
Jezusa. Kratka vožnja do sosednje Kane Galilejske, kjer je Jezus storil prvi čudež, ko je na
svatbi spremenil vodo v vino. Sledi vožnja po čudoviti dolini reke Jordan, tik ob meji z
Jordanijo, vse do bibličnega, danes palestinskega kraja Jeriha z izredno prijaznimi
prebivalci. Z vožnjo do Jeruzalema zaključujemo krog po severnem Izraelu. Večerja in
nočitev. (H, ZV)
7. dan JERUZALEM – KUMRAN – MASADA – JERUZALEM. . Zajtrk. Zjutraj vožnja preko
jeruzalemskih gričev proti Mrtvemu morju, najnižji točki na planetu (400 m pod morjem).
Obisk Kumrana, kjer so bili najdeni znameniti ”kumranski zapisi”. Vožnja ob Mrtvem morju

do Masade, ki je ponos in simbol judovstva. Kopanje na eni od plaž Mrtvega morja, kjer
boste okusili najbolj slano morje na svetu. Namakanje je možno celo leto. (H, ZV)
8. dan JERUZALEM - EIN KAREM - JERUZALEM. . Zajtrk. Odpeljemo se v Ein Karem,
rojstno mesto Janeza Krstnika in si nato ogledamo spominski park Yad Vashem, v spomin
na šest milijonov Judov, pobitih med holokavstom. Sledi panoramski ogled Novega
Jeruzalema – izraelski parlament Kneset, Vrhovno sodišče, predsednikova rezidenca.
Popoldanska vožnja v Jeruzalem in zadnji prost večer v svetem mestu za nakupe na bazarju.
Vožnja na letališče. (Z)
9. dan TEL AVIV - LJUBLJANA. . Polet preko vmesnega letališča do bližnjega letališča.
Vožnja do Ljubljane.. (letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
1398 EUR

Aktualna cena
1299 EUR

Obvezna doplačila
izstopna taksa iz Izraela (na kraju samem)
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 24 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb

70,00 USD
60,00 EUR
120,00 EUR
90,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 8 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

45,00 EUR
297,00 EUR
4,56 %
15,73 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

3,50 %
5,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz, letališke pristojbine in
varnostne takse (196 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to
ni letališče Ljubljana, 6 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, 6x večerja, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, vstopnine za oglede po programu, slovensko vodenje in lokalnega
vodnika, priprava in organizacija potovanja.
VIZE: Slovenski državljani za vstop v Izrael vizuma ne potrebujejo. Potni list mora biti
veljaven vsaj še šest mesecev od dneva načrtovanega odhoda iz države.Potrebno je plačilo

izstopne takse iz Izraela (70 USD), ki se poravna na letališču ob odhodu.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. Za vstop v Izrael je obvezno sklenjeno
zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zdravljenje v primeru CORONE-19.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 07.01.2021
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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