Kutsal Topraklara Yolculuk; İsrail
Kutsal Topraklar; orada olan, olmayan, tüm inananlar için bir yol...
Tarih : 22-01-2019 - 27-01-2019
Şehirler : Akka, Haifa, Kudüs, Lut Gölü ( Ölü Deniz ), Masada, Nasıra, Safed, Tel Aviv,
Tiberya, Yafa
Otel : 4*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 1.990 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 490 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : Tüm Yemekler Dahil

Tur Programı 01. Gün
22/01/2019
İstanbul - Tel Aviv - Yafa - Kudüs
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Gidiş Terminali’nde Gazella kontuarında buluşuyoruz. Bilet, bagaj ve pasaport
işlemlerinin ardından Türk Havayollarının tarifeli seferi ile Tel Aviv'e doğru hareket
ediyoruz. Özel aracımızla Yafa’ya hareket ediyoruz. Abdülhamid Saat Kulesi, Valilik sarayı,
tarihi liman, çarşı, eski evleri görüyoruz. Tur sonrası Kudüs’e hareket ediyoruz. Akşam
yemeği ve konaklama otelimizde.
02. Gün
23/01/2019
Kudüs
Kahvaltının ardından turumuza Kudüs’ün 3000 yıllık tarihçesini kronolojik olarak takip
edeceğimiz Davud Kulesi ile başlıyoruz. Daha sonrasında kısa bir yolculuk ile şehrin en
önemli tepesi olan ve dünyanın en büyük Yahudi mezarlığının yer aldığı Zeytin Dağı’ndan,
Kudüs’ün en etkileyici manzaralarını ve Yahudi Mezarlığı’nı gördükten sonra Getsemane
vadisine gidiyoruz. İsa’nın Kudüs için gözyaşı döktüğü yerde kurulan Dominus Flavius
Kilisesi’ni ve İsa’nın, havarisi Yahuda İskoryat tarafından ele verildiği Getsemeni’de iki bin
yıllık zeytin ağaçlarını ve Tüm Milletler Kilisesini ziyaret ediyoruz. Meryem Ana’nın
mezarının bulunduğu Meryem Kilisesi’ni ziyaretin ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın inşa
ettiği surların giriş kapılarından birinden Eski Kudüs’e ayak basıyor ve Kudüs’te yürüyüş
turumuza başlıyoruz. Ermeni Mahallesi’nden geçiyor ve Cardo Caddesi’ne geliyoruz.
Yahudi Mahallesi’nin Sokak aralarından geçerek Batı Duvarı olarak da bilinen Ağlama
Duvarı’na geliyor ve Duvarda ibadet eden Yahudileri izliyoruz. Duvarı gördükten sonra

Müslüman Mahallesi’ne geçiyor ve Kuran’da yazıldığı üzere Hz. Muhammed’in Miraç’a
yükseldiği yer olan Kubbet’ül Sahra ve Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı “Harem Ül Şerif”i
ziyaret ediyoruz. Hz. İsa’nın yargılanmasından çarmıha gerildiği tepe Golgota’ya kadar
“Çile Yolu” olarak bilinen "Via Dolorosa" boyunca ilerliyor ve istasyonların sonunda bulunan
Göğe Yükseliş Kilisesi’ni ziyaret ediyoruz. Ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında katledilen
altı buçuk milyon Yahudi’nin anısı için inşa edilen Yad Vaşem – Soykırım Müzesi’ni ziyaret
ediyoruz. Öğle yemeğimizi turlarımız esnasında alacağız. Turumuzun ardından otelimize
transferimizi gerçekleştiriyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
03. Gün
24/01/2019
Ölü Deniz - Masada - Kudüs
Kahvaltının ardından otelimizden özel otobüsümüz ile yaklaşık bir saat sürecek
yolculuğumuzda deniz seviyesinin 400 metre altında bulunan ve dünyanın en alçak yeri
olan Lut Gölü (Ölü Deniz) bölgesine varıyoruz. Burada geçireceğimiz serbest zaman sonrası
Yahudilik tarihinin en önemli olaylarının yaşandığı, Masada’ya geliyoruz. Teleferikle bu
etkileyici yere çıkıyoruz ve burada yapacağımız yürüyüş turundan sonra yine teleferikle
dönüyoruz. Ardından otobüsümüze biniyor ve yarım saatlik yolculuk sonrası Ölü denizde
özel bir plajda bu muazzam göle girme fırsatını buluyoruz. Dileyen yolcularımız Ölü Deniz’in
gençleştirdiği düşünülen çamurların keyfini çıkarabilir ve suya batmadan su üstünde durma
keyfini yaşayabilir. Öğle yemeğimizi turumuz esnasında lokal bir restoranda alacağız.
Turumuzun ardından otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
04. Gün
25/01/2019
Kudüs- Tibrya – Cappernaum - Nasıra
Kahvaltının ardından Tiberias şehrine doğru hareket ediyoruz. .Hz. İsa’nın
peygamberliğinin başladığı ve ilk mucizelerinin yaşandığı Cappernaum’a geliyor ve Sinagog
ve Petrus’un Evi’ni ziyaret ediyoruz. İsa’nın on iki havarisi ile ilk kez bir araya geldiği
tepeye çıkıyor ve gölün en güzel manzarasının göründüğü “Mutluluk Tepesi” gidiyoruz. Tur
sonrası Hz. İsa’nın annesi Meryem Ana’nın doğum yeri Nazareth’e geliyoruz. Meryem
Ana’nın Cebrail ile karşılaştığı su kuyusunun üstünde inşa edilen Meryem Ana Ortodoks
Kilisesi’ni ve yaşadığı evin üstüne inşa edilen Orta Doğunun en büyük Kilisesi olan Mujde
Kilisesini ziyaret ediyoruz . Öğle yemeğimizi lokal bir restorandan aldıktan sonra İsa
Peygamberin yapmış olduğu ilk mucize KANA kasabası, İsa Peygamberin bir düğün
esnasında suyu şaraba çevirdiği yerde yapılan kiliseyi ziyaret ediyoruz. Akşam yemeği ve
konaklama Nasira otelimizde.
05. Gün
26/01/2019
Nasira - Safed - Akka - Haifa
Kahvaltının ardından Yahudi mistisizmi Kabala’nın merkezi Safed’e hareket ediyoruz.
Burada Sinagoglar mahallesinde Ha’Ari Eşkinaz Sinagogu ve Caro Sefarad Sinagogu’nu
göreceğiz. Ardından tarihi liman şehri Akka’ya hareket ediyoruz. Varışta yerel restoranda
öğle yemeğimizi alıyoruz. Akka'da yapacağımız yürüyüş turumuzda Osmanlı eserinden El
Cezir Camii, Osmanlı Kalesi, Han El Umdan’ı görüyoruz. Tur sonrası Haifa’ya geri
dönüyoruz. Akşam yemeği. Konaklama otelimizde.

06.Gün
27/01/2019
Haifa - Tel Aviv - İstanbul
Kahvaltının ardından otelimizden hareket ediyoruz. Filistin Devleti toprakları içinde yer
alan Bethlehem’e gidiyoruz. İsa’nın doğduğu mağaranın da bulunduğu Kutsal Doğum
Kilisesi’ni ve Azize Katerina Manastırı’nı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerin sonra Tev Aviv'e
doğru hareket ediyoruz. Varışta yapacağımız şehir turumuzda 1930 senesinden itibaren
Modern Akım etkisi ile yapılan Bauhaus mimarisi evleri , Neve Tzedek Mahallesi, Rotschild
Bulvarı, adını 1995 yılında öldürülen İsrail başbakanı Izak Rabin’den alan ve İsrail’in en
büyük meydanı olan Rabin Meydanı göreceğimiz yerler arasındadır. Turumuzun bitiminde
havalimanı transferimizi gerçekleştiriyoruz ve bilet, pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından
Türk Havayollarına ait tarifeli sefer ile İstanbul’a uçuyoruz. Turumuz önceden vermiş
olduğunuz adrese yapılacak kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Hizmetler
Ücrete Dâhil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile İstanbul – Tel Aviv – İstanbul gidiş, dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti,
Belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklama
Özel araçlar ile programda belirtilen tüm turlar,
Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
Yurtdışı çıkış harcı,
Seyahat sigortası,
Kişiye özel ev – alan – ev transfer hizmeti,
İsrail Vizesi
Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti,

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler
Programda belirtilmeyen yemekler,
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler,
Fazla Bagaj ücreti,
Kişisel harcamalar,

Turun Artıları
+ Kudüs’te bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan, Büyük Tapınak'ın ayakta kalan Batı
duvarı'nı göreceğiz

+ UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Masada'yı gezeceğiz

+ Kudüs'ün doğusunda yer alan ve Tevrat'ta, İncil'de ve çağdaş ebediyatta bahsi geçen
muhteşem Zeytin Dağı ve buradaki 150000 mezara tanık olacağız

+ Eski şehir turumuzda Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yere inşaa edilen Kutsal Kabir Kilisesi
aynı zamanda Kıyamet Kilisesi olarakta anılan kiliseyi ziyaret edeceğiz

+ Kudüs'ün eski şehir merkezinde Tapınak Tepesi'ni gezecek, hem Müslümanlar hem de
Museviler tarafından kutsal kabul edilen, Mescid'i Aksa, Kubbet'üs Sahra'yı gezeceğiz

+ Bethelem'de Hz. İsa'nın doğum yerine inşaa edilen kiliseyi ziyaret edeceğiz

+ Tuz Gölü'nde yüzme fırsatı yakalayacağız

+ Kuran’da yazıldığı üzere Hz. Muhammed’in Mirac’a yükseldiği yer olan Kubbet’ül Sahra
ve Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı “Harem Ül Şerif”i ziyaret edeceğiz

+ Hz. İsa'nın annesinin doğduğu Nazareth'i gezme fırsatı yakalayacağız

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

