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İsra l Turu SE 2 (Ha fa-Nas ra-Kudüs)
03.06.2019'den t baren kalkışlı

2.050,00 USD
11.124,74 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1.Gün: İstanbul - Tel Av v - Yafa - Kudüs
Turumuz k ş ye özel aracın s z adres n zden alması le başlıyor. Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal ’nde
Gazella kontuarında buluşuyoruz. B let, bagaj ve pasaport şlemler n n ardından Türk Havayollarının tar fel sefer le
Tel Av v'e doğru hareket ed yoruz. Özel aracımızla Yafa’ya hareket ed yoruz. Abdülham d Saat Kules , Val l k sarayı,
tar h l man, çarşı, esk evler görüyoruz. Öğle yemeğ (19 Ağustos hareketl turda uçak saat ne st naden öğle yemeğ
dah l değ ld r), sonrası Kudüs’e hareket ed yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

2.Gün: Kudüs
Kahvaltının ardından turumuza Kudüs’ün 3000 yıllık tar hçes n kronoloj k olarak tak p edeceğ m z Davud Kules le
başlıyoruz. Daha sonrasında kısa b r yolculuk le şehr n en öneml tepes olan ve dünyanın en büyük Yahud
mezarlığının yer aldığı Zeyt n Dağı’ndan, Kudüs’ün en etk ley c manzaralarını ve Yahud Mezarlığı’nı gördükten sonra
Getsemane vad s ne g d yoruz. İsa’nın Kudüs ç n gözyaşı döktüğü yerde kurulan Dom nus Flav us K l ses ’n ve
İsa’nın, havar s Yahuda İskoryat tarafından ele ver ld ğ Getsemen ’de k b n yıllık zeyt n ağaçlarını ve Tüm M lletler
K l ses n z yaret ed yoruz. Meryem Ana’nın mezarının bulunduğu Meryem K l ses ’n z yaret n ardından Kanun
Sultan Süleyman’ın nşa ett ğ surların g r ş kapılarından b r nden Esk Kudüs’e ayak basıyor ve Kudüs’te yürüyüş
turumuza başlıyoruz. Ermen Mahalles ’nden geç yor ve Cardo Caddes ’ne gel yoruz. Yahud Mahalles ’n n Sokak
aralarından geçerek Batı Duvarı olarak da b l nen Ağlama Duvarı’na gel yor ve Duvarda badet eden Yahud ler
zl yoruz. Duvarı gördükten sonra Müslüman Mahalles ’ne geç yor ve Kuran’da yazıldığı üzere Hz. Muhammed’ n
M raç’a yükseld ğ yer olan Kubbet’ül Sahra ve Mesc d- Aksa’nın da yer aldığı “Harem Ül Şer f” z yaret ed yoruz. Hz.
İsa’nın yargılanmasından çarmıha ger ld ğ tepe Golgota’ya kadar “Ç le Yolu” olarak b l nen "V a Dolorosa" boyunca
lerl yor ve stasyonların sonunda bulunan Göğe Yüksel ş K l ses ’n z yaret ed yoruz. Ardından İk nc Dünya Savaşı
sırasında katled len altı buçuk m lyon Yahud ’n n anısı ç n nşa ed len Yad Vaşem – Soykırım Müzes ’n z yaret
ed yoruz. Öğle yemeğ m z turlarımız esnasında alacağız. Turumuzun ardından otel m ze transfer m z
gerçekleşt r yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

3.Gün: Kudüs - Ölü Den z - Masada - Kudüs
Kahvaltının ardından otel m zden özel otobüsümüz le yaklaşık b r saat sürecek yolculuğumuzda den z sev yes n n
400 metre altında bulunan ve dünyanın en alçak yer olan Lut Gölü (Ölü Den z) bölges ne varıyoruz. Burada
geç receğ m z serbest zaman sonrası Yahud l k tar h n n en öneml olaylarının yaşandığı, Masada’ya gel yoruz.
Telefer kle bu etk ley c yere çıkıyoruz ve burada yapacağımız yürüyüş turundan sonra y ne telefer kle dönüyoruz.
Ardından otobüsümüze b n yor ve yarım saatl k yolculuk sonrası Ölü den zde özel b r plajda bu muazzam göle g rme
fırsatını buluyoruz. D leyen yolcularımız Ölü Den z’ n gençleşt rd ğ düşünülen çamurların keyf n çıkarab l r ve suya
batmadan su üstünde durma keyf n yaşayab l r. Öğle yemeğ m z turumuz esnasında lokal b r restoranda alacağız.
Yemeğ n ardından Ürdün sınırında Hz. Yahya’nın Hz. İsa’yı Ürdün Nehr nde va z ett ğ Qasr El Yahud’u , Hz. İsa’nın
şeytan le pazarlık yaptığı Vad Kelt Dağını ve Hz. Musa’nın makamı olan kervansaray Maqam El Nab Musa’yı
göreceğ z.Turumuzun ardından otel m ze dönüyoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

4.Gün: Kudüs - T berya - Cappernaum - Nas ra

Kahvaltının ardından T ber as şehr ne doğru hareket ed yoruz. .Hz. İsa’nın peygamberl ğ n n başladığı ve lk
(https://www.setur.com.tr)

muc zeler n n yaşandığı Cappernaum’a gel yor ve S nagog ve Petrus’un Ev ’n z yaret ed yoruz. İsa’nın on k havar s
le lk kez b r araya geld ğ tepeye çıkıyor ve gölün en güzel manzarasının göründüğü “Mutluluk Tepes ” g d yoruz. Tur
sonrası Hz. İsa’nın annes Meryem Ana’nın doğum yer Nazareth’e gel yoruz. Meryem Ana’nın Cebra l le karşılaştığı
su kuyusunun üstünde nşa ed len Meryem Ana Ortodoks K l ses ’n ve yaşadığı ev n üstüne nşa ed len Orta
Doğunun en büyük K l ses olan Mujde K l ses n z yaret ed yoruz . Öğle yemeğ m z lokal b r restorandan aldıktan
sonra İsa Peygamber n yapmış olduğu lk muc ze KANA kasabası, İsa Peygamber n b r düğün esnasında suyu şaraba
çev rd ğ yerde yapılan k l sey z yaret ed yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama Nas ra otel m zde.

5.Gün: Nas ra - Safed - Akka - Ha fa
Kahvaltının ardından Yahud m st s zm Kabala’nın merkez Safed’e hareket ed yoruz. Burada S nagoglar
mahalles nde Ha’Ar Eşk naz S nagogu ve Caro Sefarad S nagogu’nu göreceğ z. Ardından tar h l man şehr Akka’ya
hareket ed yoruz. Varışta yerel restoranda öğle yemeğ m z alıyoruz. Akka'da yapacağımız yürüyüş turumuzda
Osmanlı eser nden El Cez r Cam , Osmanlı Kales , Han El Umdan’ı görüyoruz. Tur sonrası Ha fa’ya ger dönüyoruz.
Akşam yemeğ . Konaklama otel m zde.

6.Gün: Ha fa - Tel Av v - İstanbul
Kahvaltının ardından otel m zden hareket ed yoruz. F l st n Devlet toprakları ç nde yer alan Bethlehem’e g d yoruz.
İsa’nın doğduğu mağaranın da bulunduğu Kutsal Doğum K l ses ’n ve Az ze Kater na Manastırı’nı z yaret ed yoruz.
Z yaretler n sonra Tev Av v'e doğru hareket ed yoruz. Varışta yapacağımız şeh r turumuzda 1930 senes nden t baren
Modern Akım etk s le yapılan Bauhaus m mar s evler , Neve Tzedek Mahalles , Rotsch ld Bulvarı, adını 1995 yılında
öldürülen İsra l başbakanı Izak Rab n’den alan ve İsra l’ n en büyük meydanı olan Rab n Meydanı göreceğ m z yerler
arasındadır. Turumuzun b t m nde haval manı transfer m z gerçekleşt r yoruz ve b let, pasaport ve bagaj şlemler n n
ardından Türk Havayollarına a t tar fel sefer le İstanbul’a uçuyoruz. Turumuz önceden verm ş olduğunuz adrese
yapılacak k ş ye özel transfer n z le son buluyor.

Otel B lg ler
Kudüs: Grand Court Hotel vb
Nasira: Ramada Hotel vb
Haifa: Bay Club Hotel vb

F yata Dah l Olan H zmetler
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
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Programda belirtilmeyen yemekler

Programda belirtilen yemekler esnasında alınacak içecekler
(https://www.setur.com.tr)

Fazla bagaj ücretleri
İsrail Vizesi
Kişisel harcamalar

Öneml Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.
Acentemiz, 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.

Sıkça Sorulan Sorular
İsrail Normal (Bordo - Umuma Mahsus ) pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi (Yeşil) Pasaport Türk vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.
İsrail turlarında vize acentemiz tarafımızdan alınmaktadır. Vize tarafımıza A4 kağıdı olarak
gelmektedir yani pasaporta basılmamaktadır. Vize başvurusunu kendi yapan ve vizeyi pasaporta
bastıran yolcularımızın; pasaportlarına giriş ve çıkışlarda kaşe basılmakta bu duruma istinaden
İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan ve Yemen’e girmelerine izin
verilmemektedir.

Tel Aviv ile İstanbul Arası yolculuk 1 saat 45 dakika sürmektedir.
(https://www.setur.com.tr)

İsrail’in para birimi Şekel’dir. Ülkeye Dolar veya Euro getirilip İsrail Şekel’i ile değişim yapılmalıdır.
Türkiye ile saat farkı bulunmamaktadır.
Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir.
Ülkede camilere ve kiliselere girerken şort, etek, omuzları açıkta bırakan kıyafetler, vücudu saran
giysiler giymekten kaçınılmalıdır. Kadınların yanına ince bir şal veya eşarp almalarını öneririz.
Ayrıca şapka veya güneş gözlükleriniz var ise ibadethane içinde bulunduğunuz sürece
kullanmamanız gerekmektedir. Hem erkek hem de kadınların bir camiye girerken ayakkabılarını
çıkarmaları gerekmektedir.
Ölü Denizde Çamur ve Plajdan yararlanmak isteyen yolcularımız deniz kıyafetlerini yanlarına
alabilirler.
İsrail Mutfağı'nda Avrupa, Balkan. Doğu, Türk hatta Yemen Mutfağının bile etkileri görülmektedir.
Kendi kültürünün mutfak karakterini de koruyan İsrail Mutfağı et ve sebzeye dayalı bir mutfaktır.
Falafel ve Humus İsrail denince akla gelen ilk favori yemeklerdendir.
Türkiye ile elektrik ve fiş uyumları aynıdır. Elektrik 220 volttur ve ikili prizler kullanılmaktadır
Bölgeye özgü hediyelik eşyalar ve Ölü Deniz minerallerini içeren özel formüllü kremlerden satın
alabilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde birçok ünlü markanın mağazaları da bulunmaktadır.

Turun Artıları
Kudüs’te bulunan ve Yahudilerce kutsal sayılan, Büyük Tapınağın 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 edebiyatta bahsi geçen muhteşem
Zeytin Dağı ve buradaki 150000 mezara tanık olacağız
Eski şehir turumuzda Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yere inşa edilen Kutsal Kabir Kilisesi aynı
zamanda Kıyamet Kilisesi olarak da anılan kiliseyi ziyaret edeceğiz
Kudüs'ün eski şehir merkezinde Tapınak Tepesini 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 Muhammed’in Miraç’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.

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

Ha fa(1)-Nas ra(1)-Kudüs(3) 03-08 Haz ran / Türk Havayolları
Ç
Tar h

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tar h
03.06.2019
08.06.2019

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.050,00 USD

2.140,00 USD

2.050,00 USD

