
   ИЗРАЕЛ                                           
Йерусалим, Червено море (Ейлат) и  

Йордания (Петра) 

 04.11.2011 – 09.11.2011 

 5 нощувки  

   

 

 

ПРОГРАМА 

 

04.11.’11    Излитане от София за Тел Авив с директен чартърен полет. Кацане 

на летище „Бен Гурион” в Тел Авив. Посрещане от фирмата партньор и 

отпътуване за Йерусалим. Панорамна обиколка на  града, с начало Хълмът 

„Скопус”, от където се открива великолепна  гледка към града. Посещение на 

Долината Кедрон, Маслинената планина и Гетсиманските градини. Настаняване 

в хотела. Вечеря и нощувка 

 

05.11.’11    Закуска. Еднодневен тур в Йерусалим. Пешеходна разходка из 

стария град на Йерусалим, с разглеждане на Стената на плача, Улица „Виа 

Долороса” – Кръстният път на Иисус към Голгота, Божи гроб и най-старата част 

на града – арменския квартал. Следобяд - отпътуване към Витлеем - родното 

място на Исус Христос. Посещение на църквата „ Рождество Христово”, 

построена върху пещерата, където се е родил Спасителя. Завръщане в 

Йерусалим. Вечеря. Нощувка. 

 

06.11.’11   Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване към Мъртво море и 

Ейлат. Около обяд - пристигане на Мъртво море – най-ниската точка на земята – 

396 метра под морското равнище. Свободно време за плаж, (в случай, че 



времето позволява), за да се насладите на чувството на  безтегловност в 

солените води на езерото (входна такса ~10$). В късния следобед – отпътуване 

към Ейлат.Настаняване в хотела.Вечеря, нощувка. 

 

07.11.’11    Закуска. Свободно време за плаж и развлечения или възможност за 

посещение на Подводната обсерватория – атракция №1 в Ейлат /срещу 

допълнително заплащане на място/. Вечеря. Нощувка. 

 

08.11.’11   Закуска. Рано сутринта /по желание, срещу допълнително заплащане/ 

– автобусна екскурзия до „Изгубения град” Петра в Йордания – едно от новите 

седем чудеса на света. Разглеждат се останките от старинния град - необикновен 

комплекс от храмове, жилища и гробници, изсечени в разноцветните скали на 

каньона преди повече от 2000 години. Завръщане в хотела. Нощувка. 

Важно!     Цена на екскурзията до Петра към момента - 240 $. Включва входна 

виза за Йордания, транспорт, обяд, екскурзовод. Моля да имате предвид, че 

наскоро в Йордания са въведени гранични такси, които са в размер на 50 $ и се 

заплащат  от всеки турист, на границата. 

 

09.11.’11  Закуска. Tрансфер до летище „Бен Гурион” в Тел Авив за полет до 

София.     

 

 

Хотели 3+* 

 

  Дата 

Възрастен в 

двойна стая 

Възрастен в 

единична стая 

Двойна стая с 

допълнително легло 

04.11.2011 

  

 490 € /958 лв. 

 

717 € /1402 лв. 

 

1447 € / 2830 лв. 

 

 

Цената включва: 

- самолетен билет София - Тел Авив – София 

- 5 нощувки със закуски и вечери /2 нощувки в Йерусалим и 3 нощувки в Ейлат/ 

- трансфери летище – хотел - летище 

- всички посещения и преходи с автобус, включени в програмата 

- екскурзовод на български/руски език 

- медицинска застраховка  

- представител на фирмата  

 

Цената НЕ включва: 

- летищни такси - 120 евро / 235 лева 

- еднодневен тур до античния град Петра в Йордания - цена 240 $                    

( възможно е цената да претърпи промяна ) 

- бакшиши – около 20 $ 



Важно: 

Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40  

 

 

Необходими документи: 

- копие от международен паспорт, с валидност 6 месеца от датата на 

пътуване 

 

*Няма визови, санитарни и медицински изисквания за пътуване в Израел 

 

 

Начин на плащане: 

- депозит - 50 % от пакетната цена 

- доплащане – 14 работни дни преди отпътуване 

 

   
 

 

SVETA TOURS LTD 


