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www.btravel.lt

IZRAELIS

TEL AVIVAS (2 nakvynės) – JERUZALĖ ( 2 nakvynės)
Oro temperatūros metinis vidurkis Tel Avive +24 dienos metu, +14 nakties metu. Vandens temperatūra +19.
SVARBU! KELIONEI REIKALINGAS NE MAŽIAU NEI IKI 2018 M. RUGSĖJO 8 D. GALIOJANTIS PASAS

T RU M P A

KELIONĖS PROGRAMA

BALANDŽIO 3 d. (antradienis) – skrydis lėktuvu iš VILNIAUS į Tel Avivą.
Skrydis tiesioginis. Preliminarus skrydžio laikas: 6.40 – 10.35 val. (laikai vietiniai).
Pasitikimas aerouoste.
Pervežimas: aerouostas – 3 žv. viešbutis TEL AVIVO MIESTO CENTRE (2 nakvynės).
Kadangi viešbutyje registacija į kambarius prasideda tik 15 val., į bagažui skirtą kambarį
pasidėsime lagaminus ir pradėsime ekskursiją po Tel Avivą (vietinis gidas rusų kalba).
Vakare – laisvas laikas Tel Avive. Tel Avivas garsus savo naktiniu gyvenimu.
BALANDŽIO 4 d. Pusryčiai.
Laisvas laikas Tel Avive, savarankiška tolimesnė pažintis su miestu..
Poilsis prie jūros. ARBA... galima dienos ekskursija (už papildomą mokestį) į HAIFĄ.
Ekskursijos aprašymo rusų kalba teiraukitės el. paštu info@bohematravel.lt
Ekskursijos kaina ‐ vietine valiuta apie 50 Eur asm. Gidas – rusų kalba.
Vakare (pageidaujantiems) – pasikėlimas oro balionu virš Tel Avivo (už papildomą mokestį).
BALANDŽIO 5 d. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė į JERUZALĘ.
Pirmiausiai atvyksime į viešbutį, kur pasidėsime bagažą. Po kavos pertraukėlės, pradėsime
pažintį su šiuo nepaprastu miestu – trijų religijų sostine. Ekskursija pėsčiomis su vietiniu gidu
(rusų kalba). Pagrindiniai lankomi objektai: Kristaus kapo bažnyčia, Raudų siena, Kryžiaus
kelias, žydų kvartalas, karaliaus Dovydo kapavietė ir kt. Ekskursinę programą baigsime
viešbutyje, kur apsistosime 2 naktims. Vakare, esant palankiom oro sąlygomis, galėsite
apsilankyti puikiame šviesos ir muzikos šou*, kuris rodomas karaliaus Dovydo citadelėje.
Šou pristatymo video ‐ https://youtu.be/yNpuxAOIPvE
BALANDŽIO 6 d. Pusryčiai viešbutyje.
Šiandienai turėsite galimybę pasirinkti vieną iš Jums tinkamų dienotvarkių:
1) laisvas laikas Jeruzalėje, tolimesnė pažintis su miestu (su gidu – už
papildomą mokestį) ar savarankiškai;
2) dienos išvyka prie Negyvosios jūros* su apsilankymu SPA centre ir
pietumis (viešbutis LOT ar Crown Plaza (išvykos kaina 65‐80 Eur asm.);
3) dienos ekskursija* ‐ Senasis Jerichono miestas ir vienuolynai dykumoje.
Ekskursijos kaina – apie 50 Eur vietine valiuta.

BALANDŽIO 7 d. – pusryčiai viešbutyje. 7.45 val. pervežimas į aerouostą.
Skrydis į Lietuvą (Vilnius) tiesioginiu reisu iš Tel Avivo. Preliminarus skrydžio laikas: 11.30 – 15.35 val.
Skrydžių laikai pateikiami likus 14 d. iki kelionės pradžios.

Kelionės paketo kaina asmeniui

490 Eur, vietų skaičius labai ribotas!

(galimas apgyvendinimas už šią kainą – dviviečiai – triviečiai kambariai, už vienvietį – priemoka 200 Eur)

Į kelionės paketo kainą įskaičiuota:







aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų išmatavimus – 1
vnt. ( registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį
viešbučiai, 4 nakvynės (maitinimas – pusryčiai) 3 žv. kategoriją atitinkančiuose viešbučiuose,
pervežimai: aerouostas – viešbutis Tel Avive – viešbutis Jeruzalėje – aerouostas,
išvykos* pagal programą, kelionės vadovo (lietuvių kalba) paslaugos,
ekskursijos Tel Avive ir Jeruzalėje su vietiniais gidais (rusų kalba, pagal programą),
dokumentų įforminimas ir registracija į skrydžius.

Papildomos turisto išlaidos kelionėje:


miesto mokestis viešbučiuose („pagalvės mokestis“), asmeninės išlaidos bei įėjimai į mokamus objektus ekskursijų metu ar
renginius (pvz. naktinis šou Jeruzalėje.), papildomos išvykos* ar pramogos (pvz. kilimas specialiu oro balionu virš Tel Avivo).
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