
 

 

I N F O R M A Ț I I  P R E C O N T R A C T U A L E  
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De la 995€ 
8 zile 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 2 3  

26.03, 02.04,  09.04,  14.04,  21.04, 

28.04, 05.05; 12.05; 19.05, 26.05 

 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion București – Amman – 

București, 

• Taxe de aeroport, 

• 7 nopţi cazare la hoteluri de 4* şi 3*, 

confrom clasificării din Israel si 

Iordania: 3 nopti in Amman;  1 noapte 

in Petra;2 nopti in Bethleem;1 noapte 

in zona Tiberias / Nazareth;  

• Demipensiune ( 2 mese pe zi – 

conform programului), 

• Transport cu autocar modern, cu 

climatizare, conform programului 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice mentionate in program 

• Preot însoțitor  din partea agenţiei 

pentru întreaga perioadă 

• Ghid local vorbitor de limba română 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

• Cina traditionala in Amman -

33€/persoană (minim 4 participanti) 

• Croaziera Marea Galileei & prânz cu 

Peştele Sfântului Petru: 33€/persoană 

• NOU! 10 %  Discount  la achitarea din 

ţară a  excursiior opţionale 

 

Pelerinajele sunt adevărate călătorii pentru suflet. Simţim, iar asta ne defineşte ca 
oameni. Invăţăm, iar acest lucru ne ajută să urcăm treaptă cu treaptă către 

autocunoaştere. Cultura religioasă este un stâlp puternic al societăţii. Istoria şi 
valorile religiilor lumii s-au fundamentat acum mii de ani, dar au valenţe puternice 
şi în zilele noastre. Un pelerinaj te poate ajuta să înțelegi anumite lucuri care până 

acum îți erau străine sau chiar să ai o altă concepţie despre viaţă. 

Program 

 Ziua 1: București – Amman  

Prezentare în Aeroportul București Otopeni pentru zborul de Amman. Aterizam si 

ne imbarcam in autocarul de transfer ce ne va duce la hotelul nostru din Amman. 

Program liber. Seara cina la hotel .  

 

 

 Ziua 2.  Amman – Muntele Nebo – Madaba – Petra   

Un melanj al vestigiilor incluse în Patrimoniul UNESCO, al orașelor săpate în 

stâncă roșiatică și a dunelor șerpuite de nisip, Iordania este o oază de liniște și 

pace. Hai să o descoperim împreună! De dimineață, pornim în explorarea 

Iordaniei, cu tot ce are mai fermecător și impresionant. Facem un tur panoramic 

al orașului Amman, trecem pe lângă Citadelă, fost teatru roman, apoi mergem spre 

Petra, străbătând Autostrada Regelui, o șosea folosită continuu mai bine de 5.000 

de ani și considerată una dintre cele mai vechi din lume. Ne oprim la Muntele 

Nebo, unde se crede că este îngropat Moise și unde se află o bisericuță franciscană 

din secolul al IV-lea. Ne îndreptăm către “Orașul Mozaicului” - Madaba, unde 

principala atracție este Biserica Greco – Ordodoxă Sf. Gheorghe și harta din mozaic 

a Ierusalimului și a Pământului Făgăduinței: reprezentarea grafică conține două 

milioane de bucăți viu colorate ce ilustrează dealuri, văi, oraşe dar și Delta Nilului. 

Ajungem în Petra, cinăm și ne retragem la hotel. 
 

 

 Ziua 3.   Petra – Marea Moarta – Amman  

Avem prima parte a zilei la dispoziție să descoperim comorile din Petra, faimoasa 

capitala a regatului Nabateenilor, a cărui populaţie a dispărut misterios. Parcurgem 

drumul care şerpuieşte prin canionul îngust şi ni se dezvăluie incredibilul oraş 

antic sculptat în stâncă trandafirie acum 2.000 de ani și votat una dintre cele șapte 

noi minuni ale lumii. Vedem Mormântul Obelisc, apoi străbatem îngustul canion Siq 

pentru a ajunge la cel mai impresionant monument din zonă, Tezaurul. Se numește 

așa datorită confuziei beduinilor, care credeau că este tezaur, însă este mormântul 

Iordania – Israel 
 

Amman–Jerash –Muntele Nebo –  Madaba –  Petra – Marea Moarta 

Bethleem – Ierusalim, Muntele Măslinilor, Muntele Sion, Via Dolorosa  – Nazareth – Muntele Fericirilor  –Ierihon  
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maiestuos al Regelui Aretas al III-lea.  Admirăm teatrul, mormintele regale și, 

pentru fotografii de neuitat, putem urca pe uriașul monument al Mănăstirii, care 

oferă, după spusele localnicilor, cea mai bună panoramă din zonă. În 1985, Petra a 

fost inclusă pe lista monumentelor universale UNESCO şi a fost descris drept „una 

dintre cele mai prețioase moșteniri culturale ale omenirii”.  Ne continuăm 

programul şi mergem la unul dintre cele mai importante situri arheologice din 

regiune, unde se găsesc ruine din perioada neolitică, unele având chiar 9.000 de ani 

vechime. De aici, plecăm spre sud și ne oprim la Marea Moarta, apoi ne continuam 

drumul spre Amman. 

 

 

 Ziua 4.   Amman – granita Allenby – Ierusalim - Bethleem 

După micul dejun trecem granita Allenby catre Israel, unde vom merge în 

Ierusalim, numit și Orașul Păcii, pe Muntele Măslinilor, unde vom vizita: 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 coborâ cele 

48 de trepte până la Mormântul Fecioarei Maria şi Grota Trădării, grota unde a 

fost închis Iisus înainte de judecată.  

Intrăm în Cetatea Sfântă a Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan şi parcurgem pe jos 

Via Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, 

ajungând la Biserica Sf. Învieri în care vom vedea toate locurile sfinte: Golgota, 

Piatra Ungerii, Sf. Mormânt, locul unde s-a aflat Sf. Cruce, etc). Vizită în zona 

evreiască a Sfintei Cetăți la Zidul Plângerii. Cazare și cină la hotel în Bethleem. 

 

 

 Ziua 5.  Bethleem 

După micul dejun vom vizita Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului din Bethleem, 

ce adăposteşte Peştera în care s-a născut Domnul Iisus Hristos şi icoana făcătoare 

de minuni a Maicii Domnului numită “Betleemița” sau “Apărătoarea 

Bethleemului”). La aproximativ 500m se află Grota Laptelui, unde, potrivit 

tradiţiei s-a oprit Maica Domnului cu Pruncul, în noaptea în care Dreptul Iosif a 

primit poruncă de la înger să părăsească Betleemul şi să fugă în Egipt. Vizitam 

Biserica Câmpul Păstorilor, locul unde înnoptau păstorii, în noaptea în care s-a 

născut Pruncul Iisus Hristos. Continuăm cer și unde avem prilejul de a vedea locul 

unde a fost găsit pentru a doua oară capul Sf. Ioan Botezătorul; Mănăstirea Pater 

Noster, loc unde, potrivit tradiției Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii Săi 

Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”. Cina si cazare in Bethleem. 

 

 

 Ziua 6. Bethleem – Ierihon - Nazareth 

Dupa micul dejun ne indreptam spre Ierihonului, cel mai vechi oras din lume. 

Situat la nord-est de Ierusalim la circa 40  de km , Ierihonul este orasul aflat la cea 

mai joasa altitudine, aproximativ 250 m sub nivelul marii.Intram in oras si 

mergem sa vedem  Biserica Dudul lui Zaheu. Cina si cazare in Nazareth. 

*Optional excursie croaziera Marea Galileii cu pranz pestele sf. Petru 

 

 

 Ziua 7. Nazareth – Muntele Fericirilor – granita Sheikh Hussein – Jerash 

- Amman 

Mic dejun. 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 

Nazaret, 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 

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

• Excursiile opţionale pentru un grup 

minim de  30  de persoane 

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile la mese 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi locali în 

valoare de  6 €/pers/zi (se plăteşte  

obligatoriu către ghidul israelian) 

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

• Taxe de oraş plătibile la hotel; 

• Taxe de trecere frontiera terestra 

intre Israel si Iordania - 55 Euro/pers. 

(se achită la înscriere) 

 

 

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

• Supliment single 245 € 

• Reducere copil 6-12  ani  - 20€ (in 
camera cu 2 adulti) 

• Reducere a treia persoana 15 € 
 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Autoritătile vamale isi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezintă suficientă incredere chiar 

dacă aceasta a obtinut acordul pentru 

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facută 

răspunzatoare pentru astfel de situatii 

ce nu pot fi depistate anterior plecării. 

Turistul isi asumă riscurile de a-i fi 

refuzată intrarea si de aceea este 

obligat să informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodată in 

afara granitelor României, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

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. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• 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.  
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a fost înștiințată de Arhanghelul Gavriil că Îl va naște pe Iisus. 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. Trecem granita catre Iordania prin vama Sheikh Hussein si ne oprim 

scurt in orasul Jerash. Cina si cazare in Amman. 

 

 Ziua 8.  Amman - Bucuresti 
Micul dejun  si transfer la aeroportul din Amman. Sosire in cursul dupa amiezii in 

Bucuresti.  

 

 

Află mai multe pe www.christiantour.ro 

 
I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la relatii.clienti@christiantour.ro  

• sau pe formularul de feedback https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

• 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. 

• 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 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. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

