
 

 TEL-AVIV – JERUSALEM – BETLEM  - NAZARETH - GALILEA - DESERT DE JUDEA 

ISRAEL 
Terra Santa 

“Diuen que Déu va concedí deu mesures de bellesa al món. Nou va anar a parar a la ciutat de Jerusalem i 
una sola per la resta. La Ciutat Santa no té rius, no mira al mar, ni té jardins, aleshores? El seu poder 
resideix en ser el centre de les històries de la creació. Guarda les 3 pedres símbol de les tres religions 

sorgides en un mateix punt, el Mur Occidental pels jueus, la llosa del Sepulcre pels Cristians i la pedra de 
Mahoma pels Musulmans. És la única ciutat al món on el passat també és futur. Tinguem o no fe, aquí 

resideixen els orígens de la nostra història “ 

 

 Del 26 al 31 Juliol 2020      

Preu per persona: 2.695 € 
Suplement habitació individual: +295 



DIA 1: LLOC ORIGEN – TEL AVIV – CASAREA – HAIFA- GALILEA 
Sortida del punt d’origen direcció l’aeroport de Barcelona 
per agafar el vol directe a la ciutat de Tel Aviv. Arribada, 
assistència del nostre guia local. Dinar. Començarem el 
nostre viatge cap al Nord del país, cap a la ciutat de Caesarea 
per visitar les excavacions del temps dels romans, biçantins i 
creuats.  Veurem el Teatre romà, encarregat pel rei Herodes i 
amb el Mar Mediterrani com a teló de fons. Continuarem cap 
a Haifa per visitar el Monastir Carmelita d’estella Maria i des 
d’on podrem apreciar unes vistes dels jardins Perses i de la 
Bahia de Haifa. Trasllat fins a Tiberiades.Acomodació, sopar i 
allotjament.  
DIA 2:  GALILEA – SAFED – RIO JORDAN – NAZARETH 

Esmorzar. Sortida cap a Safed per 
visitar els seus encantadors 
carrerons i les seves sinagogues. És 
la ciutat cuna de la Cábala, bessant 
mística del judaisme. Continuarem 
cap a Acre, una de les ciutats més 
antigues del món, fundada sobre 
l’any 1500ac. Va tenir una important 
rellevància en època de les creuades 
deixant-nos grans fortaleses, de les 
que visitarem la fortalesa de la Ordre 
dels Hospitalaris, situada en plena 
ciutat vella i que va donar cabuda a 
l’Ordre dels Hospitalaris amb 

l’objectiu principal de crear Hospitals per cuidar als peregrins que es deplaçaven fins a Terra Santa. 
Dinar en ruta. A la tarda ens acostarem fins a Nazareth, visitarem la Basilica de la Anunciació, on va 
tenir lloc l’anunciació per part de l’arcàngel Gabriel a la Verge Maria i també  anirem fins on hauria 
estat ubicada la fusteria de Sant Josep. De retorn fina a Tiberiades encara tindrem temps de parar-nos 
a Cana de Galilea on es va produir un dels primers miracles de Jesucrist en el marc d’un casament, “ 
Les bodes de Cana”. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.  
 
DIA 3: GALILEA – MONT DE LES BENAVENTURANCES – CAFARNAUM – YARDENIT – 
JERUSALEM 
smorzar. Aquest matí anirem cap al Mont de les Benaventurances, on Jesús va pronunciar el famós 
sermó de la muntanya. A continuació seguirem cap a Cafarnaum, anomenada pels cristians “ ciutat de 
Jesús “ ja que va ser la ciutat escollida per difondre el seu missatge i on es van produir diferents 
miracles. També va ser important pel món jueu per això visitarem l’Antiga Sinagoga datada del segle 
III/IV. Ens acostarem fins a Tabgha, a la ribera del Mar de Galilea, on es va produir el miracle de la 
multiplicació dels pans i els peixos. Des d’aquí agafarem un vaixell que ens portarà a recórrer aquest 
mar. Dinar. A la tarda visitarem Yardenit, lloc del bautistem de Jesus amb les aigües del Riu Jordà i 
prosseguirem fins a la ciutat de Jerusalem. Sopar i allotjament. 
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DIA 4: JERUSALEM 
Després d’esmorzar, passarem el dia visitant la sagrada ciutat de Jerusalem, cruïlla de diferents 
civilitzacions on trobarem restes d'antics mosaics i tresors del període romà i bizantí, els croats i 
l'Imperi Otomà, entre d’altres. Visita al “Monte de los Olivos “, on ens trobarem amb una meravellosa 
vista panoràmica del centrede Jerusalem. Des d'aquí arribarem a la Ciutat Vella, on trobarem l'encant 
oriental i ens submergirem pels colorits carrerons del “zoco” que ens portaran als llocs de trobada de 
les tres principals religions monoteistes: ja sigui al llarg de la Via Dolorosa o del Sant Sepulcre, la 
Cúpula de roca i el Mur de les Lamentacions,  projectarem cap al passat, aclaparats per la varietat 
d'experiències dels seus habitants, aquells que han imprès a la ciutat les seves marques 
arquitectòniques i religioses úniques. Sopar i allotjament a l'hotel a Jerusalem. 
 
DIA 5: DESERT DE JUDEA -  JERUSALEM   
Esmorzar. Excursió de dia sencer per conèixer el desert de Judea. Farem una excursió en 4x4 per 
visitar el desert on es creu que Jesus, va viure l’episodi de la Tentació passant  40 dies y 40 nits sense 
veure ni. Dinar. A la tarda visitarem la part moderna de la ciutat de Jerusalem, anirem a Yad Vashem, 
museu memorial de l’Holocaust i les seves víctimes. Aquest museu té una superfície de 4.200 m2, 
majoritàriament subterranis que ens mostra amb d’una prespectiva jueva,la narrativa del Holocaust a 
través d’experiències individuals, objectes, testimonis de supervivents i possessions personals. Retorn 
a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
DIA 6: BETLEM –TEL AVIV - BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Betlem, petita localitat en el cor dels pujols és la llar de la Cova de la 
Nativitat on va néixer Jesús, ciutat que data de més de tres mil anys amb molts tresors arquitectònics i 
històrics.  Ens acostarem fins la Plaça del pessebre per visitar la Basílica de la Nativitat y endinsar-nos 
a la gruta on la Biblia situa el naixement de Jesus. Abans d’abandonar Betlem¡, pujarem al  Camp dels 
Pastors, lloc des d’on els pastors van partir cap al portal de Betlem per adorar al nen Jesus. Trasllat a 
Tel Aviv on dinarem. A la tarda visitarem la ciutat de Tel Aviv, segona ciutat més important d’ Israel, 
centre d’economia i cultural israelià. Degut al seu caràcter cosmopolita i modern, amb les seves 
platges, cafès i tendes de luxe, l’any convertit en centre turístic de renom. A l’hora establerta, trasllat a 
l’aeroport per agafar el vol que ens portarà a Barcelona. Arribada i trasllat al punt d’origen. Fi dels 
nostres serveis.  
 
 
 
 
 

El preu inclou: 
-. Trasllat anada i tornada del punt d’origen a                  -. Guia local 
 l’aeroport de Barcelona                                                       -. Guia acompanyant de Viatges Samblas 
-. Vol directe Barcelona – Tel Aviv – Barcelona                -. Assegurança d’assitència en  viatge i cancel.lació 
-. Totes les visites especificades a l’itinerari                      -. Pensió completa en Hotels 4*amb aigua inclosa 
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