
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
16/03/22 Dia 1.- GRANOLLERS - BARCELONA – TEL AVIV 
Sortida en bus des de Granollers fins l’aeroport de Barcelona per agafar VOL DIRECTE fins a Tel-Aviv.  
Arribada i sopar a l'hotel. Allotjament. 
  
17/03/22 Dia 2 Tel Aviv / Massada i Mar Mort / Tel Aviv (Pensió Completa) 
Excursió a Masada i Mar Mort: Sortida cap a Masada, últim bastió jueu a la revolta 
contra els romans. Ascens en telefèric a la imponent fortalesa, amb les excavacions del 
Palau d'Herodes. Continuem a el lloc més baix de l'món, el Mar Mort, a 400m sota el 
nivell de la mar. Temps lliure per banyar-se. Retorn a Tel Aviv. A l'arribada a Tel Aviv 
panoràmica del Tel Aviv modern, també passant pel barri de Bauhaus. Sopar i 
allotjament. 
 
  
18/03/22 Dia 3 Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa / Sant Joan d'Acre / Galilea (Pensió 
Completa) 
Sortida per a una breu visita a la ciutat de Jaffa. Continuarem cap a Cesarea per visitar 
les seves restes romanes i dels creuats. El viatge segueix cap a Haifa per visitar el 
Monestir Carmelita Stella Maris, i des del Mont Carmel apreciar una vista panoràmica 
dels Jardins Perses de el Temple Bahai i de la badia de Haifa. Sortida cap a Sant Jun de 
Acre per visitar la fortificació medieval. Sopar a l'hotel. 
  
 
19/03/22 Dia 4 Galilea / Natzaret / Galilea (Pensió Completa) 
Comencem amb una travessia en vaixell pel Mar de Galilea. Continuarem cap a la Muntanya de les Benaurances, lloc 
del Sermó de la Muntanya. A la vora de l'estany, visites a Tabgha, lloc de la multiplicació dels Pans i Peixos, i a 
Cafarnaüm. A la tarda, passant pel llogaret Canà de Galilea, arribada a Natzaret per visitar l'Església de l'Anunciació i 
el Taller de Sant Josep. Missa durant el dia (assistència opcional). Sopar al Kibutz. 
  
 
 

ISRAEL 
ISRAEL I TERRA SANTA 
Del 16 al 23 de Març de 2022 

Des de Granollers, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

PENSIÓ COMPLETA + SOPAR FINAL I ESPECTACLE – VIATGE DE 8 DIES / 7 NITS 

ISRAEL I TERRA SANTA. “Amb tota probabilitat és l’indret més espiritual del món. D’aquí 
el seu nom, Terra Santa, un lloc sagrat per a les tres grans religions monoteistes: el 
cristianisme, el judaisme i l’islam. Visitar Israel és fer una passejada per la història i per 
grans troballes arqueològiques. On només uns minuts de viatge separen muntanyes de 
planes, camps fèrtils i de deserts i ... de 4 mars. Amb una gastronomia deliciosa i variada. 
Això és Israel. 



 

HOTEL GRAND BEACH a TEL AVIV 
250 Hayarkon Street, Tel Aviv, 63113, Israel 

  
 
HOTEL ROYAL PLAZA a GALILEA 
Ganei Menorah Blvd, Tiberíades, 23546, Israel 

  
 
HOTEL LADY STERN a JERUSALEM 
204 Jaffa Street Jerusalem, Israel 

   
 
VOL DIRECTE A ISRAEL (TEL-AVIV): 
160322  LY0394 11:30 BCN – TLV 16:40 
210322  LY0391 15:45 GRX – BCN 19:35  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/03/22 Dia 5 Galilea / Safed / Riu Jordà / Muntanya Tabor / Jerusalem (Pensió Completa) 
Sortida cap a Safed, per visitar els seus encantadors carrerons i sinagogues. Safed és la ciutat de la Càbala, vessant 
mística del judaisme. Continuació cap a Yardenit, lloc tradicional de baptisme sobre el Riu Jordà. A la tarda sortida cap 
a la Muntanya Tabor per visitar la Basílica de la Transfiguració. Arribada a Jerusalem i sopar a l'hotel.  
 
21/03/22 Dia 6 Jerusalem / Yad va-Xem / Mont de les Oliveres / Ciutat Antiga (Pensió Completa) 
Visita a Yad va-Xem, mausoleu recordatori de l'Holocaust. Continuació cap al Mont de les Oliveres per apreciar una 
magnífica vista panoràmica de Jerusalem. Visita a l'Hort de Getsemaní i la Basílica de l'Agonia. Visita a la ciutat antiga 
per conèixer el Mur de les Lamentacions, la Via Dolorosa i l'Església del Sant Sepulcre. Continuarem cap a la 
Muntanya de Sió on hi ha la Tomba del Rei David, el Cenacle, i l'abadia de la Dormició. Sopar a l'hotel. 
  
22/03/22 Dia 7 Jerusalem / Betlem (Palestina) / Ciutat Moderna / EinKarem (Pensió Completa) 
Sortida cap a Betlem (Palestina), visita de la Basílica i Gruta de la Nativitat i a el Camp dels Pastors. Continuació cap a 
la ciutat moderna de Jerusalem, visitant el Santuari de el Llibre al Museu d'Israel on es troben els Manuscrits de la Mar 
Morta i la Maqueta de Jerusalem en temps d'Herodes. A la tarda visita a al barri de EinKarem, on es troben les 
Esglésies de Sant Joan Baptista i de la Visitació. Més tard, sortida per veure l'espectacle de Llum i So a la Torre de 
David i en acabat, sopar final de comiat a restaurant de Jerusalem. 
  
23/03/22 Dia 8 Jerusalem / Tel Aviv / Barcelona / Granollers 
Esmorzar. A la hora prevista, trasllat a l’aeroport de Tel Aviv. Vol directe a Barcelona. En arribar, bus fins a Granollers. 
 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Guia acompanyant de la nostra agència des de 
Granollers i durant tot el viatge 
 Guia local 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 7 nits hotel amb esmorçar i àpats indicats  
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Assegurança de viatge amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes  
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 

Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per  
augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida.  

PREU PER PERSONA:  2.180 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 495 € 


