MOİS GABAY İLE
KUTSAL TOPRAKLARIN HİKAYESİ
KUDÜS
5-8 EYLÜL 2019 / 3 gece – 4 gün

1.Gün / 05 Eylül 2019 Perşembe

İstanbul-Tel Aviv-Haifa-Akka-Nazaret

Değerli misafirlerimiz ile saat 04:30’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinde
buluşmamızın ardından Türk Havayolları’nın TK 784 seferi ile saat 06:30’da Tel Aviv’e hareket
ediyoruz. Saat 08:20’de gerçekleşecek olan varışımız sonrasında özel aracımız ile buluşuyor ve
rehberimiz Mois Gabay’ın anlatımları eşliğinde Haifa’ya doğru hareket ediyoruz.
Buradaki ilk durağımız essiz güzellikteki Bahai Bahçeleri ve Tapınağı oluyor. İlk bakışta devasa bir
botanik bahçesini andıran Bahai Bahçeleri, detaylarıyla dikkati çekiyor. Bahçelerin tam ortasında yer
alan altın kubbeli tapınak, 9 giriş üzerine oturmuş tek bir kubbeden oluşuyor. Dokuz giriş, Bahailik
inancının, "dünyada 9 dinin var olduğuna ilişkin" görüşünü temsil ediyor.

Öğle yemeğimizi serbest olarak alacağız. Ziyaretimizin ardından Akka’ya yöneliyor ve Hz.Ömer’in
638 yılında kurduğu şehirde, Akka Kalesi’ni, Haçlı seferleri döneminden kalma tünelleri, Osmanlı
dönemine ait olan El Cezar Cami, Osmanlı Kalesi, ve Türk Çarşı’sını ziyaret ediyoruz. Günümüzün
sonunda Hristiyanlığın kutsal sehirlerinden Nazaret 'e geliyor ve konaklamamız ile akşam yemeğimizi
yiyeceğimiz Nazareth Ramara otelimize yerleşiyoruz.
2. Gün / 6 Eylül 2019 Cuma

Tiberya-Lut Gölü-Masada Dağı-Kudüs

Sabah erken yapacağımız kahvaltımızın ardından otelimizden ayrılıp Hz İsa’nın mucizelerinin
gerçekleştiğine inanılan Tiberya gölünü görüyoruz. Sonrasında Ürdün sınırı boyunca güneye
hareket ederek, çöl coğrafyasına geciyor ve Dünya’nın en alçak noktası olan Lut Gölü’nde (Ölü
Deniz) mola veriyoruz.
Serbest olarak alınacak öğle yemeğini takiben göl içerisinde suya girme ve çamurlanma tecrübesini
yaşadıktan sonra bölgede yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan kalenin de
bulunduğu Masada Dağı’na teleferik ile çıkıyor ve günümüzü taçlandırıyoruz.
Gezilerimizin ardından konaklamamız ile akşam yemeğimizi yiyeceğimiz Kudüs’te yer alan Herbert
Samuel otelimize yerleşiyoruz.

3. Gün / 7 Eylül 2019 Cumartesi

Kudüs-Tel Aviv

Otelimizde yapacağımız sabah kahvaltımızın ve çıkış işlemlerimizin ardından tüm gün sürecek olan
Kudüs gezimize başlıyoruz. Kudüs’de ilk rotamız Zeytin dağı. 809 metre yüksekliğindeki
"Zeytindağı", üç tek tanrılı dinin kitabında da adı geçen bir dağdır. Kudüs şehrini tepeden izledikten
sonra eski Kudüs şehrinin sur içine gireceğiz.
Serbest olarak alacağımız öğle yemeğimizin ardından Yahudiliğin en kutsal yeri Ağlama duvarı,
Mescid el Aksa ve Kubbet ül Sahra’yı ziyaret sonrası Arap çarşısını geçerek Hz İsa’nın son yolu azap yolunu (Via Dolorosa) takip edip Kıyamet Kilisesine (Yeniden diriliş kilisesi) varıyoruz.
Günümüzün sonunda Tel Aviv’e doğru hareket ediyor ve konaklamamızı gerçekleştireceğimiz
Herods Hotel Tel Aviv’e yerleşiyoruz.
Misafirlerimiz ile birlikte belirlenmiş olan restoranda akşam yemeğimizi yiyoruz.

4. Gün / 8 Eylül 2019 Pazar

Tel Aviv-İstanbul

Otelimizde yapacağımız sabah kahvaltımızın ve çıkış işlemlerimizin ardından eski şehir Yafa’ya
hareket ediyoruz. Tarihi ile sizi içine çekecek eski liman şehri Yafa’yı gördükten sonra, Tel Aviv'de
gerçekleştireceğimiz panoramik turumuzu Sarona Gurme Yemek Pazarında bir mola ile
noktalıyoruz.
Misafirlerimize vereceğimiz serbest zaman sonrasında belirlenen saatte buluşarak Tel Aviv
Havalimanı’na transferimizi gerçekleştiriyoruz. Valiz ve pasaport işlemlerimiz sonrasında Türk
Havayolları’nın TK837 sefer sayılı uçuşu ile saat 20:00’da İstanbul’a hareket ediyor ve yerel saat
ile 22:15’de İstanbul’a varıyoruz.

Uçuş Detayları
05 Eylül 2019

TK 784 Istanbul 06:30 (kalkış) – Tel Aviv 08:20 (varış) – 1 sa 50 dk

08 Eylül 2019

TK 837 Tel Aviv 20:00 (kalkış) – Istanbul 22:15 (varış) – 1 sa 50 dk

ÜCRETLER:
İki kişilik odada kişi başı

: 1.290.- USD

Tek kişi konaklama

: 1.700.- USD

Dahil Olan Hizmetler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Gece belirtilmiş olan otellerde konaklama
Programda belirtilmiş olan tüm transferler
3 adet sabah kahvaltısı
2 adet akşam yemeği
Mois Gabay rehberlik Hizmeti ve söyleşiler
Programda belirtilen tüm müze ve ören yerleri giriş ücretleri
Gezi boyunca rehber kulaklık sistemi
Tursab Seyahat Sigortası
Yurt dışı çıkış harcı

Dahil Olmayan Hizmetler:

•
•
•
•
•
•
•

Gidiş-Dönüş Uçak Biletleri
Öğlen Yemekleri
1 adet Akşam Yemeği
Yemeklerde alınacak içecekler
Bahşişler (kişi başı 18 USD)
Kişisel harcamalar
Kudüs Vize Ücreti (40 USD)

