
ПЕРЛИТЕ на ИЗРАЕЛ 

 

Най-важните религиозни места в един вълнуващ тур 

 

Нека се насладим на красотата на Израел, като освен природните 

забележителности, ще акцентираме на всички основни и важни места от живота 

на Исус Христос 

 

 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база закуска 

и вечеря, с включени летищни такси. Ранни записвания до 03.06.2019 г. 

ДАТИ 
Нощу

вки 

Човек в 

двойна стая 

Единична 

стая 

3-ти 

възрастен 

1-во дете 2 – 

11,99 г. 

настанено с 2-ма 

възрастни 

ЕСЕН       

30.10 – 04.11  5 1548  1869  1548  1508  

13.11 – 18.11  5 1548  1869  1548  1508 

27.11 – 02.12  5 1548  1869  1548  1508 

11.12 – 16.12  5 1530  1804  1530  1432  

21.12 – 26.12  

Коледа 5 1572  1846  1572  1432 

28.12 – 02.01  

Нова година 5 1592   1866  1592  1432 

ПРОЛЕТ 2020 

ново 

 
    

29.02 – 05.03 5 1472 1746 1472 1432 

18.03 – 23.03 5 1568 1879 1568 1528 

01.04 – 06.04 5 1568 1879 1568 1528 

15.04 – 20.04 5 1568 1879 1568 1528 

01.05 – 06.05 5 1568 1879 1568 1528 

 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

 Самолетен билет с включени летищни такси София - Тел Авив - София с 

авиокомпания Уиз Ер; 



 Регистриран багаж до 20 кг и малък ръчен;  

 5 нощувки на база закуска и вечеря: 

 1 нощувка в хотел в Нетания; 

 1 нощувка в хотел в Тиберия; 

 2 нощувки в хотел  във Витлеем;  

 1 нощувка в Йерусалим; 
 Трансфери с комфортен климатизиран автобус по време на целият маршрут; 

 Разходка с корабче по Галилейското езеро; 
 Holiday Travel Kit – шапка, карта на Израел, Hamsa – типичен подарък за късмет; 

 Специален сертификат за поклонничество;  

 Екскурзовод на български език по време на целият маршрут; 

 Гранични такси;  

 Входни такси по време на всички обиколки; 

 Слушалки по време на провеждане на беседите;  

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ; 

 Представител на туроператора с български език за целия престой. 

 

Цената не включва: 

 Бакшиши за шофьорите около 2$ на ден;  

 Бакшиши за водачите около 3$ на ден; 

 Напитки алкохолни и безалкохолни по време на храненията; 

 Лични разходи; 

 В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други 

допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди 

сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия 

като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за 

отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на 

входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, 

използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в 

автобусите или самолетите и др. 

 

Допълнителни екскурзии: 

Всички допълнителни екскурзии са включени в цената – БОНУС 

 Разходна с лодка по Галилейското езеро. 

 Посещение на Yvel посетителски център за бижута. 

 

Полетно разписание: 

Превозвач: Wizz air 

София – Тел Авив – 06:35 – 08:55 ч. 

Тел Авив – София – 09:50 -12:40 ч. 

 

Трансфер летище - хотел – летище: 
Продължителност – около 1 час и 20 минути в посока с 3*/4* автобус. 

 

Резервации: 
Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор.  

Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване. 

 

 



ВАЖНО:  
 Минимален брой туристи: 40 души. При неосъществен минимален брой туристи 

туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на изпълнението 

на туристическия пакет.  

 Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

 Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.  

 Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават 

валиден паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в 

страната. 

 Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата. 

 Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна  

застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма. ТО 

АБАКС предлага Застраховка Отмяна на пътуване при ЗАД Алианц – България, 

бул. Княз Дондуков №59, 1504 гр. София, представителство 307 София ООД – 

Общи условия . 

 Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на 

туроператора“ чрез застрахователен договор 13061810000224 при ЗД ЛЕВ ИНС 

АД със седалище гр. София, улица Цар Борис III, 136 В. Застрахователният 

договор е със срок от 08.09.2018 г. до 07.09.2019 г. Договора е с лимит на 

отговорност 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди лева).  

 

Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 

04.06.2009 г.), ЕИК 160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко 

Даскалов 53, ет.2 офис 25 , телефон: 02 490 2949, email: info@abax.bg 
 

 

ПРОГРАМА  

5 нощувки / 6 дни 

 

ДЕН 1: Пазара Сарона – Тел Авив – Яфо – Нетания: около 30 км / 35 мин. 

Среща на Летище София за полет София – Тел Авив. 

След пристигане на летище Бен Гурион в Тел Авив, започваме деня с посещение на 

пазара Сарона http://saronamarket.co.il/en, който работи седем дни от седмицата и 

разполага с 91 различни магазини, ресторанти и е най-големият кулинарен пазар на 

закрито, сравним с Ла Бокерия в Барселона. Ще се разходим по главните улици на 

икономическия и финансов център на Израел -  Тел Авив, известен със своите сгради 

построени в стил Баухаус.  

Продължаваме към Яфo, който привлича туристи със своето пристанище, с 8000 

годишна история и ще се разходим по тесните му улички. и из реставрираният квартал 

на художниците. Посещаваме още и Неве Цедек – първият квартал на Тел Авив, 

построен през 1887 г.  

Настаняване в хотел в Нетаня. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН 2:  Кесария – Хайфа – Назарет – Капернаум – Табха – Тиберия: около 104 км / 

1 час и 30 мин. 

http://www.abax.bg/wp-content/uploads/2018/09/OU.pdf
http://saronamarket.co.il/en


Закуска. Отпътуваме за Кесария - града известен с впечатляващия амфитеатър от 

където се е управлявал от Пилат Понтийски. Хиподрума на града е събирал до 20 000 

човека и е известен още и с това, че тук е бил задържан Свети Павел.  

 

След това посещаваме Хайфа, където ще се насладим на панорамната гледка към 

Бахайските градини - шедьовър на ландшафтната архитектура.  

Библейското ни пътуване продължава към Назарет, където Архангел Михаил съобщава 

на Дева Мария, че носи сина Божи и където е минала голяма част от живота на святото 

семейство. 

След Назарет ще посетим Капернаум - мястото на апостолите и градът определен в 

Новия Завет, като център на Христовата дейност в Галилея. Ще разгледаме останките 

от древната синагога и руините на къщата на Свети апостол Петър.  

В края на този толкова интересен и наситен ден, следва посещение на Табха – мястото 

на "Чудото с умножаването на рибите и хляба".  

Вечеря и нощувка в хотел Тиберия. 

 

ДЕН 3: Разходка с лодка – Голанските възвишения – Каср ал Яхуд – Йерихон – 

манастира на изкушениeтo – Мъртво море – Кумран – Витлеем: около 176 км / 3 

часа и 30 мин. 

Закуска. Започваме деня с една приятна разходка с лодка по Галилейското езеро, 

което е най-ниско разположеното сладководно езеро в света и е основен водоизточник 

на Израел.  

След мини-круиза ни се отправяме към Голанските възвишения, за да се насладим на 

чудесната панорамна гледка. Следва посещение на Касър Ал Яхуд при река Йордания, 

където е било мястото на Христовото кръщение. Отпътуваме за Йерихон – най- 

ниският град под морското равнище и един от най-древните селища в света. От там се 

открива гледка към Манастира на изкушението, разположен в скалите, където Исус 

Христос е постил и се е молил четиридесет дни и четиридесет нощи. Продължаваме 

към Мъртво море – най-ниската точка в света - около 420 метра под морското равнище. 

Възможност за къпане в най-соленото море на света. Поглед към пещерите на Кумран - 

мястото където са открити прочутите ръкописи. Вечеря и нощувка в хотел във Витлеем. 

 

ДЕН 4: Йерусалим - стар град – Витлеем: около 9 км / 35 мин. 

Закуска. След закуска започваме с разглеждането на Йерусалим. Първата ни спирка е 

на Маслиновата планина, от където се открива спираща дъха гледка на града. Ще 

видим стария Йерусалим с джамията на Омар, със златния купол и новия град, като 

фон. 

След като се насладим на гледката и се ориентираме за местоположението на основните 

забележителности на Йерусалим, се спускаме от планината на маслините към на 

Гетсиманските градини и към Църквата на всички нации. Тук именно е дошъл 

Исус в нощта преди разпъването и тук е бил предаден и арестуван.  

По пътя ще преминем и през руската църква Мария Магдалена.  

Остатъкът от деня ще прекарваме из уличките на стария град Йерусалим, следвайки 

стъпките на Исус по Via Dolorosa до мястото на разпятието – Голгота и най- святото 

място за Християнският свят - храмовия комплекс на Гроба Господен.  

Преминаваме през малките улички на християнския, арменския и еврейския квартал и 

достигаме до най-свещеното за евреите място – Западната стена популярна с 

наименованието Стената на Плача. Тук идват всички евреи да се молят и да оставят 



листчета с написани желания, вярвайки, че те достигат директно до юдейския бог. А 

усещането да стоиш до останките от храма на Цар Соломон е още едно незабравимо 

усещане.  

Над стената на плача се намират и двете красиви джамии – Джамията на Омар със 

златен купол и Джамията Ал-Акса със сребърен купол. 

Следобед се връщаме във Витлеем и посещаваме Базиликата Рождество Христово. 

Вечеря и нощувка във Витлеем. 

 

ДЕН 5: Витлеем – Йерусалим – нов град: около 9 км / 35 мин. 

Закуска. Отпътуване за Йерусалим и посещение на модерният, нов град на Йерусалим. 

Ще видим парламента на Израел, Кнесета  (само отвън), Менората - 

еврейски седемсвещник, един от най-старите символи в юдаизма, останал трайна 

емблема на еврейския народ през вековете. 

Продължаваме към Яд ва-Шем - национален Мемориал Холокоста и героизма. Там е 

събрана информация за евреите - жертви на нацизъм в периода 1933—1945 г.  

6 милиона дърветата са засадени на платото, където е Яд ва-Шем. Дърво за всеки 

евреин, загинал в нацисткия Холокост. Преминаваме покрай родното място на Йоан 

Кръстител Ейн Карем, след което се отправяме към пазара на Мане Йехида с типична 

израелска храна. 

Посещение на посетителския център на Yvel - Училище за социално изкуство, 

посветено на етиопските имигранти в Израел Включително дегустация на вина от най-

добрите израелски сортове. https://www.yvel.com/yvel-design-center/ 

 

Вечеря и нощувка в Йерусалим 

 

ДЕН 6: Йерусалим – летише Бен Гурион – София: 
Закуска. Отпътуване за трансфер до летище Бен Гурион за полет към България. 

Продължителност на трансфер – около 1 час и 30 минути. 

Забележки:  

Моля, да имате предвид, че реда на осъществяване на програмата може да бъде 

променен. 

В Израел няма официална категоризация на хотелите. Посочените отговарят на 3* 

Superior. 

 

ХОТЕЛИ 

 

 НЕТАНЯ  

Residence hotel Natanya 3*, или подобен -  вижте хотела ТУК  

 ТИБЕРИЯ  

King Solomon Hotel 3*, или подобен - вижте хотела ТУК 

 ВИТЛЕЕМ 

Nativity Hotel, или подобен - вижте хотела ТУК 

Nativity Bells Hotel, или подобен  - вижте хотела ТУК 

https://www.booking.com/hotel/il/residence.html?aid=356980&label=gog235jc-1BCAsoakIJcmVzaWRlbmNlSDNYA2hqiAEBmAEOuAEGyAEM2AEB6AEBiAIBqAID&sid=73d463ff78f269dbf6bc4a9f9c53dc40&lang=en-us&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=top;cdl=he;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/il/king-solomon-tiberias.en-gb.html?aid=311984;label=king-solomon-tiberias-MXAR7mejPMMJpT7yVDsyCAS199786135197%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111486%3Akwd-7359025847%3Alp20517%3Ali%3Adec%3Adm;sid=848555db28b6a0af9804c5ce78bb479c;all_sr_blocks=90451209_114769190_2_34_0;checkin=2019-01-16;checkout=2019-01-17;dest_id=-781620;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=90451209_114769190_2_34_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1546425347;srpvid=3d3d4a81c2ff0210;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.nativityhotel.net/
http://www.nativitybellshotel.ps/


 ЙЕРУСАЛИМ  

Gold hotel, или подобен – вижте хотела ТУК 

 

Условия за прекратяване на договор 

 

ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди 

започването на изпълнението на туристическия пакет. 

Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора по горната точка, той е длъжен да заплати 

на ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора.  

ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди 

започването на изпълнението на туристиеския пакет, без да заплаща никаква такса за 

прекратяване в случай на неопределими и извънредни обстоятелства, настъпили или 

случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които 

засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до 

дестинацията.  

При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно предходната точка, 

ПЪТУВАЩИЯ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за 

туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.  

 

ПЪТУВАЩИЯТ може да прекрати договора по всяко време преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет, след като заплати стандартните разходи за 

прекратяване на договора. 

ПЪТУВАЩИЯТ дължи такса в размер на първоначалната вноска, ако прекрати 

договора до 30 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет.  

ПЪТУВАЩИЯТ дължи такса в размер на пълната стойност по договора, ако прекрати 

договора в периода между 30 дни преди започване изпълнението на туристическия 

пакет и датата на започване изпълнението на туристическия пакет включително.  
 

http://www.jerusalemgold.com/

