
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL - TERRA SANTA 
DEL 30 D’ABRIL AL 6 DE MAIG 2021 // 7 dies  

 

EL REGNE DEL CEL 
Emocionant recorregut històric i bíblic per aquest país on el seu origen es remonta 

 més enllà del tercer mil.leni. 

Sorprenents paisatges del Mar de Galilea, la muntanya de les Benaurances, 

Cafarnaum, el desert de Judea, la depressió del mar Mort i la impressionant 

fortalesa de Masada, que fou el suntuós Palau d`Herodes. 

Jerusalem ciutat Santa de tres regilions; l’esplanada del temple, la Cúpula de la Roca, 

Mur de les Lamentacions, hort de Getsemaní, la Via Dolorosa amb el Sant Sepulcre 

i la Roca del Gòlgota. 

Descobrirem la Mediterrània Oriental; Tel Aviv, ciutat cosmopolita on destaquem 

el barri d’Art Decó, el Museu de la Diàspora Jueva i el típic barri portuari de Yafo. 

També gaudirem de l’experiència d’allotjar-nos en un Kibbutz israelià. 

 

 www.viatgesfolguera.com

9 7 3  2 3 8  2 0 0
viatges@viatgesfolguera.com



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL - TERRA SANTA 
 

30 ABRIL (Divendres) 
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – TEL AVIV                            MP 
 Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir en vol directe amb destinació Tel 
Aviv. Arribada i trasllat a l’hotel. Resta de la tarda lliure en aquesta 
cosmopolita ciutat. Sopar i allotjament. 

 

1 MAIG (Dissabte) 
TEL AVIV – JAFFA – CAESAREA – HAIFA – SANT JOAN 
D’ACRE- GALILEA         MP 
Esmorzar. Al mati, visita de la ciutat de Tel Aviv amb el seu l’antic barri de 
Jaffa, l’Avinguda Art Decó amb els seus edificis d’estil Bauhaus, el passeig 
marítim l’avinguda Avinguda Rothschild i el museu de la Diàspora del poble 
jueu. Continuació cap a ciutat romana de Caesarea. Visitarem el seu teatre 
romà, l’aqüeducte. Dinar lliure. A la tarda, sortida cap a Haifa, per visitar 
monestir carmelita de Stella Maris, els jardins perses, vista panoràmica de 
la ciutat des del Mont Carmel així com el Temple Bahai. Continuació 
cap a Sant Joan d’Acre, impressionant ciutat fortificada dels creuats, 
on es visitaran les fortificacions medievals, últim indret dels cristians a 
Terra Santa. Acomodació al Kibbutz Nof Ginnosar del mar de Galilea. 
Sopar i allotjament. 

 

2 MAIG (Diumenge) 
MAR DE GALILEA – CAFARNAHUM – SAFED                 MP 
 Després d’esmorzar, sortida vorejant el mar de Galilea arribarem al Mont 
de les Benaurances, escenari del sermó de la muntanya, continuació a 
Tabgha, lloc del miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, visita a la 
capella del Primat de Sant Pere. Seguirem cap a la ciutat de Safed on es va 
desenvolupar el moviment de la Càbala, recorregut per aquesta 
pintoresca població i coneguda per les seves galeries d’art. Dinar lliure. A 
la tarda, ens dirigirem cap a Cafarnahum, la ciutat de Jesús. Visita als 
restos de l’antiga sinagoga del segle II i la casa de Sant Pere. Emocionant 
navegació pel mar de Galilea en una reproducció de les barques de 
pescadors de l’època de Jesús. Retorn al Kibbutz, on podrem conèixer 
aquest tipus d’experiència sociològica,  pionera a l’estat d’Israel, entre 
cooperativa i la comuna. Sopar i allotjament. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERUSALEM 
 

3 MAIG (Dilluns) 
QUMRAM – MASSADA; Palau de Herodes – MAR MORT                
JERUSALEM         MP 
 Esmorzar. Sortida cap a Jericó, ciutat més antiga del món. Continuarem cap 
a Qumram, a la riba del mar mort, lloc més profund del món on visitarem 
les excavacions on van ser trobats els manuscrit dels mar mort. Seguirem 
cap a Massada, última fortificació dels jueus amb la seva lluita contra els 
romans, ascensió en telefèric per visitar les impressionants excavacions i el 
palau de Herodes, vista panoràmica del campament romà. Dinar i 
gaudirem d’un bany terapèutic al mar mort, amb les seves aigües 
salades, situades a 400m. sota el nivell del mar. Ascensió i arribada 
espectacular a ciutat de Jerusalem, sopar opcional de Cap d’Any i 
allotjament. 

 4 MAIG (Dimarts) 
JERUSALEM Ciutat i Museus                                                      MP 
 Després d’esmorzar, visita de la Ciutat Nova de Jerusalem, passant per la 
Knesset (el Parlament), la Menorah amb el canelobre dels 7 braços. 
A continuació coneixerem el sorprenent Museu d’Israel amb els manuscrits 
del mar Mort i la maqueta de la ciutat per visitar el santuari del llibre. 
Dinar lliure. A la tarda, visita al Museu de l’Holocaust i temps lliure a 
l’animada zona comercial de Mamila de Jerusalem. Sopar i allotjament.  

 5 MAIG (Dimecres) 
JERUSALEM BÍBLIC       MP 
 Esmorzar. Sortida cap al Mont de les Oliveres, des de on tindrem una 
magnífica vista panoràmica de la Ciutat Santa emmurallada. Visita del lloc 
de l’Ascensió i la cova del Pater Noster, després al Dominus Flevit, Basílica 
de l’Agonia i Getsemaní. A continuació, seguirem cap al mont Sión, la 
Tomba del Rei David, el Cenacle, l’Abadia de la Dormició, recorregut 
pel barri jueu, mur de les lamentacions i la esplanada del temple de 
la Cúpula d’Or. Dinar lliure.  A la tarda, recorregut per la Via Dolorosa 
fins el Sant Sepulcre.  Sopar i allotjament a l’hotel. 

 6 MAIG (Dijous) 
JERUSALEM - TEL AVIV – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN       D 
 Esmorzar i mati lliure a Jerusalem. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport 
de Tel Aviv per sortir en vol directe a les 16’20 h cap a Barcelona. 
Arribada a les 20’00 h i trasllat al nostre punt d’origen.

 



  

 

 

º 

 - Vols directes Barcelona – Tel Aviv – Barcelona 
- S’inclou facturació d’una maleta de 20 Kgs. Per 

persona 
- Hotels categoría 1ª Superior, 1 nit a Tel Aviv, 1 nit 

al Kibbutz i 3 nits a Jerusalem a l’Hotel Lady Stern. 
- Estada en MITJA PENSIÓ + 1 dinar al mar Mort. 
(Tots els hotels i restaurants segueixen les mesures 
higiéniques i seguretat, marcades pel govern israelià) 
- Trasllats privats aeroport – hotel – aeroport amb 

servei de maleters. 
- Guia acompanyant de Viatjalia Destins amb servei 

de radioguíes per mantenir la distància social. 
- Autocar privat durant tot el circuit, grup reduït amb 

seients assignats per mantenir la distància de 
seguretat. 

- Totes les visites i entrades incloses, descrites a 
l’itinerari amb expert guía local. 

- Trasllats punt d’origen – aeroport – punt d’origen. 
Dte – 30 € per no utilitzar aquest servei. 

- Assegurança d’assistència i cancel.lació, inclou nova 
normativa Covid-19 

 

 - Habitació individual : 580 € 
- Sortida garantida amb menys de 25 pax : 175 € per persona 

 

 1.885 € + Taxes 110 € (En base a 25 pax) 

Troba’ns a...

973 238 200
viatges@viatgesfolguera.com

Lleida / Pl. Ricard Vinyes 9 / CP 25006

viatgesfolguera.com

bymore
Resaltado




