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Vols Previstos 
 
01 JUNY BARCELONA – ISTANBUL     06.00 – 10.25 
01 JUNY ISTANBUL – TEL AVIV           12.40 – 14.45 
 
08 JUNY TEL AVIV – ISTANBUL          15.45 – 18.00 
08 JUNY ISTANBUL – BARCELONA      21.00 – 23.45  
 
 
 

 
 

JOIES DE TERRA SANTA 
 

01 – 08 Juny 2014 
 

 

Terra Santa,  bressol del judaisme, la cristiandat i sagrada per els musulmans i els 
bahais, permet submergir-se dins la riquesa i la varietat de les seves tradicions 
religioses i descobrir les creences, els rituals i l’arquitectura d’altres confessions. 
Alguns assentaments jueus ancestrals son el Mur de les Lamentacions de Jerusalem, 
que en el seu dia rodejava el Segon Temple i les sinagogues de la època bizantina 
adornades amb untuosos mosaics. Es possible que les sinagogues de la era romana al 
voltant del mar de Galilea foren usats per jueus i cristians abans de convertir-se en 
religions diferents.  
 
Es sabut de l’existència de vida humana a Israel i els Territoris Palestins des de 
temps immemorials i, gracies als arqueòlegs, es possible explorar i reflexionar sobre 
el seu llegat. Si les relíquies d’adob de Jericó de fa 10.000 anys ens cauen suficient 
impressió, ens podem inspirar en la Ciutat de David a Jerusalem, que data de la era 
dels reis David i Salomó. Es recomana combinar una visita a Massada, amb el seu 
dramàtic episodi de resistència a les legions romanes, con un circuït per els carrers 
amb portalades i amplis teatres de Beit She’an. En el Museu d’Israel de Jerusalem 
s’exposen molts dels grans descobriments del país. 
 
Pocs països reuneixen tanta varietat geogràfica en un espai tan petit. En molts pocs 
dies el viatger pot relaxar-se a una platja del Mediterrani, surar a les aigües riques 
en minerals del Mar Mort.  
                       

¡Schalom i benvinguts a la terra promesa! 
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01 Juny Barcelona – Tel Aviv 
A l'hora convinguda ens trobarem a l'aeroport de Barcelona per 
preparar l'embarcament del nostre vol amb destinació Tel Aviv, 
capital de l'estat d'Israel. Serveis a bord. Arribada a l'aeroport Ben 
Gurion. Tràmits d’immigració i visat. Assistència i trasllat a l'hotel de 
Tel Aviv. 
 
Allotjament a Tel Aviv. 
 
02 Juny Tel Aviv – Cesarea – Haifa – San Juan de Acre 
Esmorzar. Sortida de Tel Aviv per la Costa per arribar a Cesària, 
antiga capital romana. Visita del seu amfiteatre, el seu Port, 
l'aqüeducte i les diferents ruïnes de l'Època Romana i Croada.  
 
Prosseguirem cap a Haifa, primer port del país. Visita panoràmica de 
la badia des del Cim de la Muntanya del Carmel. Visita dels famosos 
Jardins Perses i el Temple de la Fe Bahai (si està obert). A la tarda, 
continuarem cap a la Ciutat d'Acre, el casc Vell de la qual va ser 
reconegut com a Patrimoni de la Humanitat.  
 
Visita d'Acre la històrica ciutat portuària emmurallada, que continua 
poblada des del període XVIII i XIX (era Otomana), conté la 
Ciutadella, Mesquites, Posades, Banys Turcs, etc. Així com els 
vestigis de la Ciutat Creuada dels anys 1104 al 1291, que se'ns 
mostra de forma intacta en els seus 2 nivells, els carrers d'aquella 
època i de l'actual, que ens dóna una clara idea de l'estructura 
urbana de la Capital Creuada en l'Època Medieval. Visitarem també 
el Túnel dels Templaris i les Sales dels Cavallers. Finalitzada la visita, 
disposarem d'una mica de temps per gaudir d'un passeig pels petits 
carrers del Mercat Oriental. 
 
Sopar i allotjament a Acre.  
 
03 Juny San Juan d’Acre – Tiberias – Mar Mort  
Esmorzar. Sortida d'Acre cap a Tiberias. A la vora del llac, ens 
sorprendran els múltiples cultius de fruiters. El dia d'avui està ple de 
reminiscències bíbliques, ens mostrarà llocs en els quals historia i 
religió es barregen, els bonics paisatges de Galilea amb les seves 
terres àrides algunes vegades i també repletes de cuidats cultius de 
fruiters, oliveres i cereals. 
 
A Tiberias visitarem l'Església de les Benaurances, lloc del Sermó de 
la Muntanya i Cafarnaum. Farem un passeig amb barca pel Mar de 
Galilea des de Cafarnaum fins a Tiberias.  
 
Després, continuarem cap a Nazareth, passant per Cana de Galilea, 
per fer una visita de la Basílica de l’Anunciació, la Fusteria – Església 
de San Josep i el Mercat Oriental.  
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Per la Vall del Riu Jordà passant per Jericó, l'anomenada ciutat més 
antiga del món, viatjarem pel desert de la Judea, cap a la zona del 
Mar Mort.  
 
Sopar i allotjament al Mar Mort.  
 
04 Juny  Mar Mort – Massada – Qumran – Jerusalem 
Esmorzar. Temps lliure per gaudir de les aigües salines i sulfuroses 
del lloc situat més baix de la terra, 240 metres sota el nivell del 
mar.  
 
A l'hora indicada, sortida cap a Massada, també declarada Patrimoni 
de la Humanitat. Visita de les excavacions del Palau del Rei Herodes. 
Perduda en mig del desert de Judea durant gairebé dos mil anys, 
Masada, va ser la fortalesa on és va refugiar la secta jueva dels 
zelots després de la seva fallida rebel·lió contra els romans al segle 
I. En aquest històric pujol prop de mil homes, dones i nens, assetjats 
per l'Imperi, van triar matar-se uns als altres abans de caure en 
mans dels seus enemics. 
 
Seguirem cap a Qumran lloc de les excavacions de l'antic 
assentament del temps dels Esenis, abans d'arribar a Jerusalem.  
 
Entrada a la Ciutat, brindis de Benvinguda des del Cim de la 
Muntanya Scopus, des d'on podrem gaudir d’un panorama 
meravellós de la Ciutat Santa Emmurallada.  
 
Sopar i allotjament a Jerusalem. 
 
05 Juny Jerusalem  
Esmorzar. Iniciarem les visites a la Muntanya de les Oliveres. 
Visitarem la Capella del Pare Nostre, el Jardí de les Oliveres a 
Gethsemani, la Basílica de l’Agonia o de Totes les Nacions. Es 
prossegueix cap a la Muntanya de Sió. Visita de la Sala del Últim 
Sopar i la Tomba del Rei David.  
 
Per el Barri Jueu i el Barri Romà, baixarem cap al Mur dels Laments. 
Vista de l'Esplanada del Temple, on es troben les Mesquites del Dom 
de la Roca i Al Aqsa.  
 
Per la tarda visitarem el Museu de l’Holocaust – Yad Vashem, 
acabarem el dia amb una visita del Museu d’Israel, on es troba la 
Maqueta que representa la Ciutat de Jerusalem en Temps de Jesús i 
el Santuari del Llibre, on estan exposats els Manuscrits del Mar Mort.   
 
Per la nit, sortida nocturna a la Torre de David para gaudir de 
l’espectacle de Lum i So que ens parla de la història de Jerusalem. 
 
Allotjament a Jerusalem 
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06 Juny  Jerusalem 
 
Esmorzar. Sortida cap a la part antiga de la ciutat per visitar la 
Piscina de Bethesda i l’església de Santa Anna. Recorrent algunes de 
les 14 Estacions del Via Crucis arribarem al Sant Sepulcre.  
 
Per la tarda; sortida cap a Belem, situada a 60 km. de Jerusalem per 
fer una incursió a Estat de Palestina. Visitarem la església de la 
Nativitat, lloc del naixement de Jesucrist. La cova de Sant Jerònim i 
el camp dels pastors, on l’Àngel de l’anunciació va fer saber del 
naixement del Mesies. Desprès de la visita, tornarem a Jerusalem. 
 
Sopar i allotjament a Jerusalem.  
 
07 Juny   Jerusalem – Tel Aviv  
Esmorzar. Sortida cap a Tel Aviv, anomenada la ciutat blanca, on 
s’apreciaran els edificis d’estil alemany de la Bauhaus, declarada per 
la Unesco Patrimoni de la Humanitat. 
 
Visita del Barri de Neve Zedek, lloc del naixement de la ciutat amb 
les seves peculiars botigues. Posteriorment visita del antic Port de 
Yaffo amb l’església de Sant Pere, el Barri dels Artistes i la bonica 
vista de la Costa Mediterrània. Tornarem a Tel Aviv on tindrem 
temps lliure gaudir del passeig maritim o descansar. 
 
Sopar de despedida i allotjament. 
 
08 Juny   Tel Aviv – Istanbul – Barcelona   
Esmorzar. Sortida de l’hotel amb l’equipatje per visitar el Museu de 
la Diaspora. A la hora indicada, trasllat cap a l’aeroport. Trámites de 
facturació i embarcament a Barcelona, vía Istambul. Serveis a bord. 
Arribada i fi dels nostres serveis. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREU 
 
PREU PER PERSONA…..………….. 1.995 €   
Suplement individual……………...     *CONSULTAR  
Assegurança de Cancel·lacio..….      65 € 
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HOTELS PREVISTOS 

TEL AVIV MARINA HOTEL    o  similar    www.marina-telaviv.com 
PALM BEACH HOTEL ACRE o Similar    www.palmbeach.co.il  
DAVID AND SPA DEAD SEA   o Similar                                     www.starwoodhotels.com 
GRAND COURT HOTEL JERUSALEM  o Similar            www.grandhotels-israel.com  

 
El preu inclou : 
• Vol  Barcelona - Tel Aviv - Barcelona 
• Taxes d'aeroport ( Aprox 367Euros ) a reconfirmar en el moment de l'emissió dels bitllets 
• 7 nits d' allotjament en els hotels previstos o similars 
• Règim de Mitja pensió ( esmorzar i sopar ) 
• 1 dinar de Peix al Mar de Galilea . 
• Maleters als hotels. 
• Transport de luxe amb aire condicionat per a trasllats i dies de tour . 
• Guia de parla hispana . 
• Acompanyant de l'agència des de Barcelona ( grup mínim 15 persones ) 
• Entrades als llocs d'acord amb itinerari . 
• Passeig amb barca pel Mar de Galilea . 
• Cablecarril a la Fortalesa de Massada . 
• Llum i So a la Torre de David . 
• Material de viatge 
• Assegurança de viatge 
 
El preu no inclou : 
• Despeses personals 
• Extres o excursions opcionals no detallades en el preu inclou o l'itinerari 
• Miracles ni misses 
• Propines 
• Tractaments al balneari de la mar mort ( pagament en destinació si es demana ) 
 
Nota : Cal el passaport per creuar el control fronterer entre Israel i Palestina . 

 

* NOTA IMPORTANT:  
Aquest viatge està subjecte a unes condicions de reserva i cancel·lació molt 
estrictes acausa de la política de la companyia aèria i els serveis de terra.  
Si us plau consulteu condicions en cas de cancel·lació i política de despeses. 

 


