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- CIRCUIT ISRAEL 2021:  ISTORIE ,TRADIȚII ȘI ÎNCĂ CEVA... 
- 6 zile / 5 nopți,  2022 

1280  Euro  

 
Israelul, țara Bibliei și patria istorică a poporului evreu. Acesta este situat în Orientul Mijlociu, de-a 

lungul coastei de est a Mării Mediterane, făcând parte dintr-o punte terestră între trei continente: Asia, 
Africa și Europa. 
Israel, deși o țară noua pe harta lumii, este un loc incărcat de istorie unde evreii, creștinii și musulmanii au 
coexistat timp de secole, creând un amalgam cultural și social unic. Este locul încărcat de istorie, unde s-au 
dezvoltat câteva dintre cele mai relevante civilizații în ultimele trei milenii. 

Binecuvântata de o frumusețe naturală uimitoare, de la munți magnifici, la Marea Mediterană , 
Marea Moartă, Marea Roșie ,fac din această destinație un punct de atracție extraordinar, cu o atmosferă 
unică. Vom avea parte de experiențe interesante, descoperind imensa încărcătură istorică și farmecul acestei 
zone, bucurându-ne de peisajele, mâncărurile și băuturile specifice regiunilor pe care le vom străbate. 
 
 
NOTĂ : GRUPUL VA FI DE MINIM 10  PERSOANE.  
 
ITINERARIU: BUCUREȘTI –  TEL AVIV – CESAREA – HAIFA - ACRE  - MASADA – MAREA MOARTA  – IERUSALIM  –  

BUCUREȘTI  

 
Tel Aviv : „Orașul care nu doarme niciodată” este un centru pentru viața de noapte, bucătărie, cultură și 
liberalism. 
Cesarea : Patrimoniu Unesco ,oraș port situat pe coasta mediteraneană a Israelului, la jumătatea distanței 

dintre Tel Aviv și Haifa , al cărui sit arheologic este unul daca nu cel mai frumos din Israel 
Haifa: San Francisco din Israel 
Masada  :Patrimoniu Unesco ,este o fortăreață naturală accidentată, de o frumusețe maiestuoasă, în deșertul 
iudaic, cu vedere la Marea Moartă 
Acre:  orașul vechi ,Patrimoniu Unesco , datează din perioada feniciană 
Ierusalim : este considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din lume 
 

 
Ziua 1. BUCUREȘTI – TEL AVIV  
• Întâlnire la ora: 17:00  în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentantul Exact Tours și plecare spre Tel Aviv  
la ora: 19:55 cu Tarom  RO153 
• Sosim în Aeroportul Internațional Ben Gurion la ora: 22:30  , după care urmează transfer privat la hotel și 
check-in. 
• Cazare în Tel Aviv  la hotel de 4 * (Grand Beach, Metropolitan  sau similar) 
 
Mese: - 
Transport: transfer privat cu microbuzul  
 

Ziua 2:  TEL AVIV 
•Vom începe ziua bucurându-ne de o plimbare de-a lungul țărmului Mării Mediterane. Vom vizita 
frumoasele plaje din Tel Aviv, noul port și promenada restaurată (Hatayelet), unde abundă un număr mare 
de cafenele, baruri și restaurante.  

https://www.grandhotels.co.il/grand-beach-hotel-tel-aviv
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•Ne vom plimba prin cartierul Neve Tzedek remarcat pentru minunata sa arhitectură Bauhaus și atmosfera 
artistică.  
•Vom continua pe străzile înguste din Yafo, vechiul oraș-port al Israelului, vom vizita faimoasa piață de 
vechituri plină de senzații unice.  
•În cele din urmă ne vom bucura de culorile, mirosurile și aromele pieței deschise Shuk Ha Carmel și vom 
termina în Nahalat Binyamin, strada pietonală a orașului, cu muzicienii săi, bijuteriile lucrate manual și 
artefacte. Întoarcere la Tel Aviv, cină și cazare în Tel Aviv. Posibilitate de plimbare de noapte opțională. 
• Cazare în Tel Aviv   la hotel de 4 * (Grand Beach, Metropolitan  sau similar) 
 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

Ziua 3. COASTA DE VEST : CESAREA – HAIFA – ACRE – IERUSALIM 
 
• Vom călători de-a lungul coastei până la Cezareea , oraș port construit de regele Irod , situat pe coasta 
mediteraneană a Israelului, la jumătatea distanței dintre Tel Aviv și Haifa. Acest sit antic este unul dintre, 
dacă nu chiar cel mai impresionant sit arheologic al Israeluluisi apartine Patrimoniului Unesco. 
• Vom vizita Teatrul Roman, cetatea Cruciaților, amfiteatrul și apeductul.  
• Continuăm spre Haifa, Muntele Carmel , de unde vom avea o vedere panoramică a orașului, a portului și a 
grădinilor Bahai. Haifa este al treilea oraș ca mărime din Israel. Se află pe versanții Muntelui Carmel, cu 
vedere la Marea Mediterană. Unii îl numesc „San Francisco din Israel” 
• După-amiază continuăm spre Acre, un oraș recunoscut de UNESCO, unde vom vizita fortificațiile 
medievale, portul și moscheea. Acre sau Akko , este un oraș-port istoric cu ziduri, cu așezări continue din 
perioada feniciană. Orașul actual este caracteristic unui oraș fortificat datând din secolele otomane XVIII și 
XIX, cu componente urbane tipice, cum ar fi cetatea, moscheile și băile. Rămășițele orașului Crusader, 
datând din 1104 până în 1291, se află aproape intacte, atât deasupra cât și sub nivelul străzii actuale, oferind 
o imagine excepțională a planului și structurilor capitalei regatului medieval Ierusalim al cruciaților. 
•Deplasare la Ierusalim.  
• Cazare în Ierusalim   la hotel de 4 * (Cesar ,Ramada Royal sau similar) 
 
Mese:   mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 
 

 
Ziua 4. IERUSALIM – MASADA – MAREA MOARTA - IERUSALIM 
• Deplasare la Masada 
• Vom urca cu telecabina și vom vizita vechea cetate , de o frumusețe maiestuasă , in deșertul iudaic cu 
vedere la Marea Moartă , unde zeloții au avut ultima bătălie de rezistență împotriva romanilor.  
•Vom merge la un hotel spa de la Marea Moartă, cel mai jos loc din lume pentru a pluti și a ne acoperi cu 
noroiul terapeutic bogat în minerale.  
•Vom vizita fabrica Ahava unde ne vor prezenta faimoasele lor produse cosmetice. Cei care doresc pot alege 
să se relaxeze cu unul dintre tratamentele spa plăcute.  
 

• Cazare în Ierusalim la hotel de 4* (Cesar, Ramada Royal sau similar) 
 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

https://www.grandhotels.co.il/grand-beach-hotel-tel-aviv
https://www.caesarhotels.co.il/caesar-jerusalem-hotel
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/jerusalem-israel/ramada-jerusalem/overview
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Ziua 5. IERUSALIM, unul dintre cele mai sfinte locuri din lume. 

•Vom începe ziua cu o priveliște panoramică magnifică de pe Muntele Măslinilor.  
•Transfer în orașul vechi , unde vom vizita mormântul regelui David și camera ultimei cine de pe muntele 
Sion. 
• Vom intra în orașul inconjurat de ziduri  și vom merge prin cartierul evreiesc nou restaurat.  
• Vom vizita Cardo roman , principala stradă romană care a traversat orașul Ierusalim în urmă cu mai bine de 
2.000 de ani, ale cărei ruine pot fi văzute astăzi în cartierul evreiesc. 
• Vizităm cartierul lui Irod și vom continua până la zidul de vest, Kotel. 
• Vom străbate Via Dolorosa și vom termina la Sfântul Mormânt 
• Seara, ne vom bucura de o cină de adio, urmată de un spectacol de „sunet și lumină” în turnul muzeului  
David.  
• Cazare în Ierusalim la hotel de 4* (Cesar, Ramada Royal sau similar) 
 
Mese:    mic dejun la hotel  

 Cina festivă cu spectacol de sunet și lumină  in Turnul lui David 
Transport: privat conform programului. 
 

 
Ziua 6. IERUSALIM – TEL AVIV – BUCURESTI 
• Timp liber pentru pregătirea bagajelor după care vom face check-out-ul , vom lăsa bagajele la hotel și vom 
avea timp liber pentru ultimele cumpărături.  La ora 20:00, ne transferăm la Aeroportul Internațional Ben 
Gurion din Tel Aviv  la timp pentru zborul dvs. RO 154 cu plecare la ora:23:30  iar la ora: 02:15 ( 01.03.2022 ) 
aterizăm pe Aeroportul Henri Coandă din București. 
 
Mese: mic dejun  
Transport: transfer privat   
 
 

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

 La cerere / 2022 1280 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

 
Nota: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin , pentru grup de minim 10 persoane. 

**Suplimentul de cameră single este de 405 €/persoană. 

***Pentru grup mai mic de 10 persoane, se va recalcula tariful. 

 

PROGRAMUL INCLUDE:  

• Bilet de avion de grup : Bucuresti – Tel Aviv – Bucuresti , cu taxe incluse  

• Ghid israelian vorbitor de română, bun cunoscător al culturii și  tradițiilor locale , 4 zile complete 

• Transport în privat cu microbuz / autocar de lux , wi-fi si aer condiționat pe tot traseul; 

• Transferuri de sosire si plecare cu asistență 

https://www.caesarhotels.co.il/caesar-jerusalem-hotel
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/jerusalem-israel/ramada-jerusalem/overview
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• Mic dejun  în fiecare zi; 

• Cina festiva  in ziua 5 , cu spectacol de lumină și sunet in Turnul lui David 

• Cazare în hoteluri de 4*  

• Bagajiști 

• Tur de oraș panoramic Tel Aviv 

• Tur de oraș panoramic Cesarea  

• Muntele Carmel 

• Tur de oraș Haifa 

• Tur de oraș  Acre ,oraș,  Patrimoniu Unesco , cu vizita fortificațiilor medievale , portului și moscheii 

• Vizită la Masada , Patrimoniu Unesco  

• Vizită la un hotel spa de la Marea Moartă 

• Vizită la fabrica de produse cosmetice Ahava 

• Tur de oraș Ierusalim cu Muntele Măslinilor , Mormântul Regelui David ,Cartierul evreiesc  Via Dolorosa , 

Sfântul Mormânt , Muzeul Israelului 

 

PROGRAMUL NU INCLUDE:  

x Alte mese decât cele menționate în program; 

x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 

x Cheltuieli de natură personală; 

x Bacșișuri pentru ghid , șofer, restaurante, etc.  

x Asigurare medicala de calatorie ( recomandata )   

 

CONDIȚII DE REZERVARE: 

• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se 

va achita cu minim 45 de zile înainte de data plecării. 

• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 

 

ACTE NECESARE: 

• Pentru călătoria în Israel   aveți nevoie de pașaport , valabile cel puțin 6 luni în momentul plecării. 

 

OBSERVAȚII: 

• Grupul va avea ghid israelian vorbitor de română pe tot parcursul programului 

• Ghidul poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera conținutul programului; 

• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 

• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort; distribuția 

camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul 

sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Exact Tours va depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta 

camere duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători 

decât în limita disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 
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• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 

propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama acordul 

parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul 

însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 

• Condițiile de intrare în Israel , din cauza pandemiei cu Covid in acest moment , 10.10.2021 , sunt: cu 
vaccinare (Pfizzer, Moderna, Astra Zenica) și test negativ PCR  înainte de sosire și la sosirea in Israel – pe 
cheltuiala turistului. 
 

 


