
Svētā zeme Izraēla
1095.- EUR
30.10.-07.11.2018.

 1. diena
  

Rīga / Tel Aviva 
Pulcēšanās Rīgas lidostā līdz 21:30, lidojums Rīga – Telaviva  23:30-03:50.  

 2. diena Tibērija / Haifa
Ierašanās Ben Gurion lidostā, brauciens uz Tibēriju caur Armagedona ieleju – Pēdējās cīņas
vietu  pēc  Atklāsmes  grāmatas.  Haifa,  Stella  Maris  baznīca.  Karmela  kalns  –  karmelītu
klosteris,  vietā,  kur  Elija  cīnījās  ar  Baala  priesteriem. Vakariņas  un  nakšņošana  Tibērijā
viesnīcā "Astoria".

 3. diena Tibērija / Nācarete /  Cfata
Nācarete, Labās vēsts Bazilika, Marijas grota. Kāna – Pirmais brīnums (kāzas Kānā). Kalna
sprediķa svētvieta. Kapernauma – 2.gs.sinagoga, mācekļa Pētera nama vietā celtā baznīca.
Sv.Pētera  jeb Menza Kristi baznīca.  Senā  Cfata -  jūdu misticisma  pilsēta . Vakariņas un
nakšņošana Tibērijā  viesnīcā "Astoria".

 4. diena Tibērija / Jardenīts / Betlēme
 Jardenīts - kristību vieta.  Brauciens uz Jeruzalemi gar Galilejas jūru un Jordānu. Betlēme –
Jēzus dzimšanas bazilika, Sv.Katrīnas  baznīca virs grotas, kur Sv.Hieronīms tulkoja Bībeli
(Vulgata). Ganiņu lauka baznīca. Vakariņas un nakšņošana Betlēmē viesnīcā "Paradise".

 5. diena Betlēme / Jeruzaleme 
Jeruzalemes panorāma no Eļļas (Olīvu) kalna, Ģetzemenes dārzs un Visu Nāciju baznīca, Via
Dolorosa un Kunga kapa bazilika. Kristiešu, arābu un ebreju kvartāli, Raudu mūris, Cianas
kalns,  Dāvida  kaps,  Pēdējo  vakariņu  vieta.  Austrumu  tirgus.  Vakariņas  un  nakšņošana
Jeruzalemē viesnīcā "Jerusalem Gate".

 6. diena Jeruzaleme / Masada / Ein Gedi / Nāves Jūra 
Brauciens caur Jūdejas tuksnesi, gar Kumrānu, kur tika atrasti slavenie Nāves jūras tīstokļi,
uz Ein Gedi dabas parku (kur Dāvids slēpies no Saula) un Masadu – Hēroda pili un pēdējo
jūdu  cietoksni  pēc  otrā  Tempļa  iznīcināšanas.  Atpūta  pie  Nāves  jūras.  Vakariņas  un
nakšņošana Jeruzalemē   viesnīcā Jerusalem Gate.

 7. diena Jeruzaleme / Tel Aviva / Netānija. 

Atvadas no Jeruzalemes.  Abu Gosh klosteris ceļā uz Emavu.  Autobusa ekskursija pa Tel
Avivu un pastaiga pa Jaffu, vienu no senākajām pilsētām pasaulē; Jonas zivs, Pētera baznīca,
mākslinieku kvartāls. Senā Cēzareja.  Netānija.  Vakariņas un nakšņošana Netānijā viesnīcā
"Park hotel".

 8. diena Netānija/ Vidusjūra  
Atpūta pie Vidusjūras.  Vakariņas un nakšņošana Netānijā viesnīcā "Park hotel".

 9 diena Netānija/ /Tel Aviva/ Rīga
Transfērs uz Ben Gurion lidostu. Lidojums Tel Aviva - Rīga  06:40-11:15.

Cenā iekļauts – lidojums (ekonomiskā klase, ēdināšana par papildus samaksu), lidostu nodokļi, transfērs,
nakšņošana 3* un 4* viesnīcās divvietīgā numurā (ar WC, vannu vai dušu), 7 brokastis,  7 vakariņas,
ekskursijas  ar  komfortablu  autobusu (ar  kondicionieri,  bez  WC),  latviski  runājošu  grupas  vadītāju un
krieviski runājoša gida pakalpojumi.

Cenā nav iekļauts – Izraēlas vīza LR nepilsoņiem; apdrošināšana; 40 - USD dzeramnaudas, kas jāsamaksā
tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem Izraēlā un Palestīnā ; papildus dzērieni vakariņās.

Ceļojumu organizē Sia „Amaranta”. Tālr. 67805605. Rīga, Lielirbes 6



E-pasts: amaranta@amaranta.lv www.amaranta.lv
 Grupas vadītāja Guna Daube 29181650.

Pieteikšanās ceļojumam 

Avansa Iemaksa Pilna summa

EUR 445.- Līdz 29.09.2018.

Atteikšanās no ceļojuma

Atteikšanās datums Līdz 29.06.2018. Līdz 29.07.2018.  Pēc 29.09.2018,

Zaudētā summa 0,00% 175- EUR 100,00%

 Iemaksāto  summu līdz 29.09.2018.  bez  papildmaksas  iespējams pāradresēt  citai  personai,  kura
vēlas doties ceļojumā. 

 Līdz  29.07.2017.  Amaranta  ir  tiesīga  paziņot  Klientam  par  ceļojuma  atcelšanu,  ja  ceļojuma
dalībnieku skaits nav pietiekams. Šādā gadījumā SIA “Amaranta” Klientam atmaksā visu viņa par
ceļojumu iemaksāto summu. 

Piemaksa: par vienvietīgo numuru- 250.- EUR

Ievērībai: ''Amaranta'' ir tiesības mainīt objektu apskates secību, saglabājot programmā minētās  apskates
vietas. Ceļojuma cena var palielināties LR likuma Par PVN izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no lidostas
nodokļu pieauguma.

PASES

Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no
ceļojuma.

"51. Latvijas pilsoņa pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 30.jūnijam, sākot ar 
2008.gada 1.jūliju nav derīga ceļošanai. Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 
2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā 
no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 

2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu uz valstīm, kas piemēro Schengen aquis 
noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām."

(Grozīts ar MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.449) 

No 2010.gada 1.novembra ceļošanai ārpus Šengenas zonas nebūs derīgas pilsoņu un nepilsoņu pases, kas 
tika izsniegtas ar derīguma termiņu uz 50 gadiem.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=166435
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