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 اليوم االول

  واالتجاة الى الفندق في بيت لحمالوصول الى المطار تل ابيب   

  والمبيت

   اليوم الثاني 

تناول االفطار والمغادره لزيارة حقل الرعاة وكنيسة المهد وكنيسة  

  الحليب وتناول الغذاء وبعدها

كنيسة الخضر وبرك سليمان والرجوع الئ الفندق  في بيت لحم  

 لتناول العشاء والمبيت

 اليوم الثالت

لمغادرة إلي اريحا لزيارة شجرة زكا وجبل تناول االفطار وا

   التجربة والمغطس وتناول الغذاء وبعدها

والرجوع الئ الفندق لتناول العشاء   البحر الميت ووادي القلط 

 والمبيت في بيت لحم

 اليوم الرابع



تناول االفطار والمغادرة إلي القدس وزيارة جبل الزيتون كنيسة 

  لجسمانيةالصعود وكنيسة ابانا وكنيسة ا

وتناول الغذاء وبعدها جبل صهيون قبر داود ومكان   وبيت قيافا

 العشاء الرباني وكنيسة صياح الديك

 والرجوع الئ الفندق تناول العشاء والمبيت في بيت لحم  .

 اليوم الخامس

تناول االفطار والمغادرة الئ القدس لزيارة بيت حسدا وطريق 

   ذاء وبعدهااالالم وكنيسة القيامة وتناول الغ

زيارة الكنيسة القبطيه ودير السلطانه وحائط المبكئ والرجوع   .

 الئ بيت لحم تناول العشاء والمبيت

 اليوم السادس

تناول االفطار ومغادرة الفندق الئ بيت عنيا وعين كارم وزيارة 

  .كنيسة ماريوحنا وكنيسة الزيارة وتناول 

كنيسة وبئر مار يعقوب الغذاء وبعدها الئ نابلس لزيارة   .

 والمغادرة الئ الناصره لتناول العشاء والمبيت

 اليوم السابع

تناول االفطار والمغادرة الئ طبريا   وجوله في بحيرة طبريا

  .وزيارة كفر ناحوم وجبل التطوبيات 

وتناول الغذاء وبعدها جبل الطور وكنيسة التجلي والرجوع الئ  .

 تالناصره لتناول العشاء والمبي

 اليوم الثامن

تناول االفطار والمغادرة إلي حيفا لزيارة حدائق البهائين وكنيسة 

  .مار الياس والرجوع الئ قانا الجليل 

وكنيسة عرس قانا وتناول الغذاء وزيارة كنيسة  وجبل القفز 

 البشارة وماريوسف وكنيسة العين

 والمغادرة إلي الفندق لتناول العشاء والمبيت  .

 عاليوم التاس



زيارة قبر لعازر و المغادرة الى اللد لزيارة كنيسة مارجرجيس و 

 كنيسة مار بطرس و تناول الغذاء

و بعدها الى مرتفعات الجوالن الى قيصرية فيلبس تقع عند سفح  

 جبل حرمون زيارة التحصينات السورية

السابق نغفل بنتال اصل الى جانب الشرقي من بحرالجليل الى  

 الكرسي

الموقع العمودي لنهر االردن و من ثم العودة الى مدينة و زيارة  

 .الناصرة للفندق للعشاء و تجهيز الحقائب

 اليوم العاشر

صباحا للتوجه للمطار للمغادرة  ١مغادرة الفندق في تمام الساعة 

 الى امستردام

  

 تشمل الرحلة

بيت لحم تشمل االقامة في الفندق االفطار و  نجوم في 5فندق 

 العشاء

الناصرة تشمل االقامة في الفندق االفطار و  نجوم في 4فندق 

 العشاء

أيام تشمل مشروب غازي لكل  ٨غذاء بوفية مفتوح يوميا لمدة 

 شخص

  

 : لمزيد من المعلومات والحجز 

 0650675183جورج قزمان 

 
السفر والعودة علي الطيران المباشر للخطوط الجوية الملكية 

 KLMالهولندية 



لالطفال من سنتان الي يورو  0011للكبار و يورو  0011سعر ال
 سنة 00

 نجوم 5المبيت في فندق 

 

  5185يناير  81موعد غلق باب الحجز يوم االحد 

 

 االماكن المتبقية محدودة

 

 سارعوا بحجز أماكنكم قبل موعد غلق باب الحجز

 


