
 

EXCURSIE ÎN ISRAEL  
Martie 2016 

                
Ziua 1  Plecare - 06 martie - (plecare cu avionul din București, sâmbătă,  05.03.2016, ora 23.30 
București) 

Turul localităţilor situate pe litoralul Marii Mediterane 
1. Plecare spre Iafo, cel mai vechi port al ţării. Se vizitează: Peştele profetului Iona, Casa și biserica lui 
Petru, orașul medieval și portul.  
2.  Plecare spre Cezareea, capitala Iudeii în vremea Domnului Isus. Se vizitează: Oraşul antic cu teatrul, 
Amfiteatrul, Palatul lui Irod, Portul antic, ruinele oraşului antic și cruciat, apeductul. 
3.  Plecare spre Haifa, cel mai mare port actual al țării. Se vizitează: Peștera lui Ilie, Locul posibil  al 
jertfei (opţional Grădinile Bahai) 
4. Plecare spre Acco (Ptolemaida), vechi port fenician și israelian. Se vizitează: orașul istoric, cheiul, 
cetatea medievala, caravanseraiul turcesc, bazarul arab al oraşului (unde se poate lua prânzul). 
5.  Plecare spre Tiberias, pe malul Lacului Galileii.  
 Cina.Cazare Tiberias 

  
Ziua 2  Galileea de Nord și Platoul Golan (luni, 7 martie) 

 Mic dejun. 
1. Plecare spre Haţor. Se vizitează situl arheologic (și muzeul, dacă este posibil), fosta capitală a 
canaaniţilor, actualmente cel mai mare şantier arheologic israelit. 
2. Plecare spre Tel Dan. Se vizitează situl arheologic și rezervaţia naturală, Izvorul râului Iordan de la 
Dan, Poarta cetății, înălțimea idolească unde a fost așezat viţelul de către Ieroboam I, diferite 
fortificații canaanite și israelite. 
3. Plecare spre Banias (sau Panias, Cezarea lui Filip). Se vizitează situl arheologic și rezervația 
naturală, de la poalele Hermonului, izvorul Iordanului, templele păgâne. 
4. Plecare spre Platoul Golan. Se parcurge zona muntoasă de la poalele Hermonului cu trecere prin 
satele tradiționale de druzi . 
5. Kaţrin - oraşul evreiesc reconstruit din epoca talmudică, şi Gamla, dacă timpul permite. 
 Cina.Cazare Tiberias 

 
 
Ziua 3  Lacul Galileii și Galileea Centrală (marți, 8 martie) 
   Mic dejun.  

1. Plecare spre Muntele Fericirilor. Se vizitează Taghba, locul înmulţiri pâinilor. 
Plecare spre Capernaum oraşul de baștină al apostolului Petru. Se vizitează sinagoga, Biserica lui 
Petru, situl arheologic antic.  
2. Turul Lacului Galileii. Se vizitează Râpa Porcilor, Yardenit, locul posibil al botezului lui Isus.  
3. Plecare spre Nazaret, cel mai mare și mai modern oraş din Galileea. Vizitarea Bisericii Bunei Vestiri, 
locul unde îngerul Gabriel a anunţat-o pe Maria că va naşte pe Isus Hristos, Biserica lui Iosif, clădită 
peste casa tradiţională unde a crescut Isus. Biserica Izvorului. 
4. În drum spre Tiberias se trece pe lângă Cana, locul unde a făcut Isus primul semn. Se vizitează cele 
două biserici.  
Opţional: plimbare pe Marea Galileii şi, la amiază, o masă cu peşte din mare. 

 Cina. Cazare Tiberias 
 
Ziua 4  Valea Iordanului (miercuri, 9 martie) 
 Mic dejun. 

1. Plecare spre Seforis (Ţipori), capitală a Galileei până la revolta care a urmat morţii lui Irod cel Mare 
(4 î.Hr.). Oraşul a fost distrus de guvernatorul Varus, fiind reconstruit ulterior. După Seforis, urmează 
Bet Şearim, un oraş evreiesc antic, unul din centrele talmudice importante. Se vizitează mormintele 
săpate în stâncă. Urmează apoi Meghido, cu o importanţă deosebită în Istoria lui Israel şi nu numai.   
2. Plecare spre Valea Iordanului. Se vor identifica și prezenta următoarele localităţi: Iaboc, locul 
întâlnirii lui Iacob cu Dumnezeu, Muntele Ghilboa şi drumul spre Sihem. 
3. Plecare spre Bet Şean, cel mai frumos oraş greco-roman antic restaurat foarte bine. Se vizitează 
oraşul vechi, Tel Bet Şean, înalt de 80 de metri cu temple egiptene antice, cardo, terme, agora şi teatrul. 



Până la Bet Şean, se vizitează Valea Harodului cu popas la Ein Harod, locul în care Ghedeon pleacă la 
luptă împreună cu cei 300 de viteji. Se va trece pe lângă Muntele Moreh și localitatea Sunem. Se trece 
pe lângă muntele Tabor. 
4. Se continuă drumul pe valea Iordanului, până la Ierihon, cu Muntele Ispitirii şi Deşertul lui Iuda. 
Plecare spre Ierusalim. Turul al oraşului pentru a identifica obiectivele turistice care vor fi vizitate în 
zilele următoare. 

  Cina.Cazare Ierusalim 
 
Ziua 5 Marea Moartă și Deșertul Neghev (joi, 10 martie) 
 Mic dejun. 

1. Plecare spre Herodion (se trece pe lângă Betleem). La întoarcere drumul trece pe la Qumran, locul 
descoperirii manuscriselor biblice.  

2. Plecare spre Ein Ghedi. Vizită la rezervaţia naturală deosebită din Valea lui David. Se vizitează apoi 
Masada. Se poate vedea fortăreața naturală și situl arheologic unic, Palatele lui Irod, termele, depozitele de 
alimente, sinagoga, cisternele de apă, rampa romană de cucerire etc. Accesul cu telecabina sau pe jos (o 
oră de mers). 

3. Plecare spre Ein Bochek, renumita staţiune de agrement de la Marea Moartă. Timp liber pentru o 
plajă și baie în Marea Moartă. Traseu unic prin Deşertul lui Iuda şi Desertul Neghev.  

4. Plecare spre Beer Şeba, cea mai sudică localitate a Israelului antic. Se vizitează  fântâna lui Avraam. 
Cina. Cazare Ierusalim 
 
 
Ziua 6 Vizita la Ierusalim (vineri, 11 martie) 
1. Muzeului Israelului cu Shrine of the Book 
2. Vizitarea Camerei de sus de la Biserica Sfântului Marcu, primul loc de întâlnire al ucenicilor. 
3.  Vizitarea Mormântului lui David şi a Camerei de sus - Cenaclu, cele mai importante monumente de pe 
Muntele Sionului din Ierusalim. 
4. Vizita Casa lui Caiafa şi Sfântul Petru in Gallicantu, locul arestului lui Isus din noaptea de joi. Se vor 
vizita şi alte vestigii ale Ierusalimului. 
Cina. Cazare Ierusalim 
 
Ziua 6 Ierusalim (sâmbătă, 12 martie) 
 Mic dejun.  

1. Plecare spre Betania, de unde se începe pelerinajul pe Muntele Măslinilor. Se vor vizita: Biserica 
Tatăl Nostru, Biserica Înălţării, locul de unde Hristos s-a înălţat la cer, Biserica Dominus Flevit, locul 
unde Isus a plâns pentru cetate, Biserica şi Grota Ghetsemanilor. 

2. Intrarea în Ierusalim pe Poarta lui Ștefan - Poarta Leilor, pelerinaj pe Via Dolorosa - sau drumul 
crucii de la locul condamnării la locul execuţiei. Biserica Flagelării, locul supliciului, Ecce Homo, 
popasurile tradiţionale creştine de pe drumul crucii, Biserica Mormântului Sfânt, care cuprinde Golgota şi 
mormântul şi are 20 de capele. 

3. Vizitarea Mormântului din grădină, însoţită de slujba Cinei Domnului. 
4. Se vizitează cartierul evreiesc, Zidul Plângerii, Cardo. Se pot face cumpărături. 
 Cina. Cazare Ierusalim 

   
 
Ziua 8  Ierusalim (duminică, 13 martie) 
Vizitarea Cetăţii lui David, Ofel, Siftul lui Warren şi Tunelul lui Ezechia, parc naţional arheologic din 
perioada regilor lui Iuda dintre anii 1000 – 700 î.Hr.  
Muzeul Ierusalimului cu Turnul lui Fasael, singurul bastion păstrat din timpul lui Isus). 
Institutul Templului. 
 
Plecare cu avionul de la TEL AVIV - 19,40 PM 
 
  


