
Israel, Terra Santa 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia EL AL: BARCELONA – 
TEL AVIV – BARCELONA. 

•Taxes aèries. 

•Estada de 8 nits en hotels 4* 
superior en regim de mitja 
pensió. 

•Trasllats i excursions amb 
autocar de luxe. 

•Guia de parla hispana durant les 
visites. 

•7 dinars a restaurant locals 
durant les excursions. 

•Entrades necessàries per a les 
visites segons programa. 

•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 18 
persones. 

•Maleters als hotels. 

•Assegurança assistència en 
viatge cia. INSURANCE TRAVEL. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació viatge 
(50 € per persona). 

•Begudes durant els àpats 
inclosos. 

•Propines guia i xofer.  

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 26 de març al 3 d’abril 2023. 

26 març BARCELONA – TEL AVIV - 

TIBERIADES 

Vol regular directe a Tel Aviv. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL LEONARDO 
PLAZA TIBERIAS (4* sup.) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 
27 març TIBERIADES – CESAREA – HAIFA – 

ACRE – TIBERIADES 

Esmorzar. Sortida cap a Cesarea Maritima, 
ciutat que va ser un port molt important que 
competia amb Alexandria. Actualment és una 
ciutat residencial d’alt nivell. Continuació cap a 
Haifa, visita del Monestir Carmelita de Stella 
Maris i des del Mont Carmelo gaudiran d’una 
magnifica panoràmica dels jardins Perses del 
Temple Bahai i de la badia de Haifa. Dinar.  
Continuació cap a San Joan d’Acre on visitaran 
l’antiga fortificació medieval. Tornada a 
Tiberiades. Sopar i allotjament. 
 
28 març TIBERIADES – ROSH HANIKRA – 

BANIAS – ALTOS DEL GOLAN – 

TIBERIADES 

Esmorzar. Sortida per visitar les coves de Rosh 
Hanikra. Baixada en telefèric a les grutes. 
Dinar. A la tarda, visita del Parc Nacional de 
Banias, llar d’una exuberant vegetació, boscos i 
una gran quantitat d’aigua. Continuació cap els 
Alts del Golan i tornada a Tiberiades. Sopar i 
allotjament. 
 
29 març TIBERIADES – MAR DE GALILEA – 

NAZARET – JERUSALEM 

Esmorzar. Sortida cap el Mar de Galilea i 
continuació cap a la Muntanya de les 
Benaurances i la ciutat de Caparnaum. A prop 
hi ha la ciutat de Tabgha, lloc del miracle de la 
multiplicació dels pans i peixos. De camí a 
Nazaret, parada a Canaa de Galilea, on Jesús va 
fer el seu primer miracle, convertint l’aigua en 
vi. Arribada a Nazaret i dinar. A la tarda, visita 
de l’església de Sant Gabriel, la Basílica de 
l’Anunciació, la Fusteria de Josep i la Font de la 
Mare de Déu. Continuació fins a Jerusalem. 
Sopar i allotjament a l’HOTEL LEONARDO 
PLAZA JERUSALEN (4* sup.) o similar.  
 
30 març JERUSALEM – JERICO – QASR AL 

YAHUD – QUMRAN – MASSADA – MAR 

MORT – JERUSALEM 

#VALLESCLUB 

Esmorzar. Vorejant la vall del Jordà arribaran 
a Qasr el Yahud, lloc fronterer amb Jordània  
on segons els evangelis Sant Joan Baptista va 
batejar a Jesús. Visita de Jericó, ciutat 
mil·lenària, considerada una de les més 
antigues del món. Dinar. Continuació fins a 
Qumran i visita del emplaçament on es van 
trobar els Rotllos del Mar Mort. Seguiran fins a 
Massada travessant el desert de Judea. Visita 
del antic Palau del Rei Herodes. Pujada i 
baixada en telefèric. Continuació fins a la zona 
del Mar Mort. Tornada a Jerusalem. Sopar i 
allotjament. 
 
31 març JERUSALEM  

Esmorzar. Sortida cap el Turó de les Oliveres 
per gaudir d’una panoràmica de la ciutat. 
Baixant arribaran a l’Hort de Getsemaní on 
visitaran l’església de l’Agonia. Entrada a la 
ciutat vella on visitaran el Mur de les 
Lamentacions i l’Esplanada de les Mesquites. 
Dinar. Recorreran les estacions de la Via 
Dolorosa arribant al Sant Sepulcre. Continuació 
cap el Turó de Sió on es troba la Tomba del Rei 
David, el Cenacle, lloc del darrer sopar de 
Jesús i l’Abadia de la Dormició. Visita de la 
ciutat de David. Sopar i allotjament. 
 
1 abril JERUSALEM – BETLEM – EIN KAREM 

– JERUSALEM 

Esmorzar. Sortida cap a Betlem. Creuaran el 
pas fronterer per caminar per terres Palestines. 
Arribada i visita de la Basílica de la Nativitat, la 
Gruta del Naixement i el Camp dels Pastors. 
Dinar. Continuació cap a Ein Karem, on es 
troben les esglésies de Sant Joan Baptista i de 
la Visitació. Tornada a Jerusalem. Sopar i 
allotjament. 
 
2 abril JERUSALEM – SAXUM – TEL AVIV 

Esmorzar. Sortida per carretera cap a Tel 
Aviv. En ruta, visita del centre Saxum, tour que 
els convidarà a submergir-se en la història de 
Terra Santa. Dinar. Arribada a Tel Aviv on 
realitzaran una panoràmica i visitaran l’antiga 
ciutat de Jaffa. Trasllat a l’HOTEL HERODS (4* 
sup.) o similar. Sopar i allotjament. 
 
3 abril TEL AVIV – BARCELONA 

Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol regular 
directe a Barcelona. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 3.430 € 
 

Supl. individual     1.530 €  

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 2 de gener de 2023 per un 
mínim de 18 participants. Qualsevol 
alteració en el canvi de divisa, tarifa 
aèria, nombre de participants, data 
de sortida o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu 
final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000256 


