SZENTFÖLDI
Aki zarándokol, nem rohan,
Aki zarándokol,
Aki zarándokol,
Aki zarándokol,
Aki zarándokol,
Aki zarándokol,
Aki zarándokol,

nem menekül,
nem menetel,
nem túrázik,
nem kirándul,
nem sétál,
nem bóklászik,

Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja,
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol, önmaga felé tart,

ZARÁNDOKLAT
2018. április 30 – május 6.
lelki vezető: Kondé Lajos plébános

A Belvárosi R. K. Plébánia szentföldi zarándoklatot hirdet
2018. április 30. és május 6. között. A zarándoklat tervezett
programja és költsége az alábbiakban olvasható.
Jelentkezni a Belvárosi Plébánián lehet január végéig.
További részletekről a plébánia telefonszámán (62/420‐157)
kérhető tájékoztatás.

Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusára jár,

TERVEZETT PROGRAM*

Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz,

1. nap, április 30., hétfő:
Budapest – Tel Aviv – Jeruzsálem

Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik,

Utazás Budapestről az ELAL Izraeli Légitársaság menetrendszerinti járatával a
Ben Gurion repülőtérre, majd autóbusszal Jeruzsálembe. A Via Dolorosa és a
Szent Sír Bazilika meglátogatása után vacsora és szállás Jeruzsálemben.

Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel,
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál,
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.
– Ismeretlen szerző –

(7 nap/ 6 éjszaka)

2. nap, május 1., kedd:
Jeruzsálem – Betlehem
A Szent Városban, Jeruzsálemben ébredünk.
A reggelit követően
látogatást teszünk az Olajfák hegyén – Jeruzsálem legszebb kilátójánál.
Előttünk a város, rápillantunk azokra a helyekre, amelyeket a Bibliát és
történetírást követve meglátogatunk.
A Próféták ösvényén ereszkedünk a Getsemáne kertig. Ezután látogatás
Jeruzsálem óvárosában. A Sion‐hegyen megtekintjük Dávid király sírját, az
Utolsó Vacsora termét, az Elszenderülés templomát. Innen a
zsidónegyedbe megyünk; Siratófal. Rövid szabadidő a bazárban, majd
délután látogatás Betlehemben: Születés Bazilika, benne a Születés
Barlangja, Szt. Katalin templom, majd Pásztorok mezeje (szentmise).
Vacsora, szállás Jeruzsálemben.

3. nap, május 2., szerda:
Jeruzsálem
Reggeli után az Oroszlános kapun belépve először a Bethesda fürdőt és a
Szent Anna templomot keressük fel, majd a Via Dolorosa stációit járjuk
végig. Az óvárost a Jaffa kapun hagyjuk el. Autóbusszal utazunk Jeruzsálem
újvárosába, látogatás Yad Vashemben, a holokauszt emlékhelyen. A
Knesszet (Parlament) és a Menorah külső megtekintése. Visszautazás a
szállodába. Vacsora és szállás Jeruzsálemben.
4. nap, május 3., csütörtök:
Judeai sivatag és a Holt tenger – Qumran – Galilea
A reggelit követően korai indulás a Júdeai sivatagba, ott a Megkísértés
hegyére. Egészen megközelítjük a Szent György kolostort, innen nézzük
meg a világ legősibb városát, Jerikót. Ezt követően a világtengerszint alatti
400 méteren fekvő Holt‐tengerhez utazunk. Meglátogatjuk az eredeti
keresztelőhelyet Betániában, (itt keresztelte Jézust Keresztelő Szt. János)
majd Qumranban, a Holt‐tengeri tekercsek lelőhelye közelében az
esszénus szekta valamikori területén teszünk látogatást. A Holt‐tenger
egyik fürdőhelyéhez érve fürdőzés‐lebegés a 33%‐os sótartalmú vízben.
Ezután észak felé utazunk a Jordán folyó völgyén Galileába. Vacsora, szállás
Tiberiasban.
5. nap, május 4., péntek:
Galilea legfontosabb színhelyei
Reggeli után hajóra szállva egy csendes órát töltünk a tavon, (szentmise)
majd utazás a Genezáreti tó körüli szent helyekhez: Yardenitben
megtekintjük a Jordán folyó hagyományos keresztelő helyét, majd
Tiberiason keresztül Mária‐Magdolna születési helyének érintésével a
Boldog mondások hegyére, valamint Tabghára, a kenyér és halszaporítás
csodájának színhelyére utazunk. Utunkat Capernaumban folytatjuk,
ellátogatunk a régi zsinagógához és Péter házához. Délután látogatás
Kánában, a menyegző színhelyén, majd Názáretben, az Angyali Üdvözlet
Bazilikában. Vacsora és szállás Tiberiasban.
6. nap, május 5., szombat:
Golán fennsík – Sahne
Reggeli után a Hermon hegy lábánál, a Golán fennsíkon Caesarea Philippi
ősi városának romjainál kezdjük a látogatást, majd a fennsík egyik legszebb
kilátójánál csodáljuk meg Galilea panorámáját. Látogatás a Tábor hegyen,

Jézus színeváltozásának színhelyén. Ezt követően termálvízi fürdőzés
édenkerti környezetben a Gilboa hegy lábánál, Sahnén. Vacsora és szállás
Tiberiasban.
7. nap, május 6., vasárnap:
A Földközi‐tenger partvidéke – Tel Aviv – Budapest
Reggeli után a Földközi‐tenger partvidékére utazunk. A Kármel‐hegyen,
majd Caesareában, Nagy Heródes csodálatos kikötővárosában teszünk
látogatást. A partvonalat követve érjük el Tel Avivot, látogatás Jaffóban, a
művészek és művészetek városában. Rövid városnézés, majd szabadidő Tel
Avivban. Délután transzfer a repülőtérre, majd az esti géppel indulás
Budapestre.
*A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Figyelem! Az útlevélnek a hazautazástól számított minimum 6 hónapig,
azaz 2018. novemberéig érvényesnek kell lennie!

KÖLTSÉGEK
Részvételi díj minimum 30 fő esetén:

1.100 USD/fő
Az ár tartalmazza:
– repülőjegyet Budapest–Tel Aviv–Budapest útvonalon
– szállást kétágyas szobákban, középkategóriájú hotelekben
– félpanziós ellátást (büfé reggeli és büfé vacsora)
– belépőjegyeket a program szerint
– transzfert a repülőtérről a szállodáig, és vissza
– légkondicionált autóbuszt az utazás teljes időtartamára
– 1 órás hajózást a galileai tavon
– magyar nyelvű idegenvezetőt
Az ár nem tartalmazza:
– repülőtéri illetékeket: kb. 69.000,‐ Ft
– BBP és útlemondási biztosítást: 6.800,‐ Ft
– helyszínen fizetendő szervizdíjat: 50 USD
– esetleges egyágyas felárat: 85.000,‐ Ft
– egyéb személyes kiadásokat

