A Gazdagréti Református Egyházközség
szentföldi
zarándokútja
2011.
február
24 – március 3.
2011. december 1 – 8.
7 teljes napi
program
/ 6 éjszaka
7 teljes napi program / 6 éjszaka

1. nap: Jeruzsálem
Utazás Budapestről éjszaka az EL-AL Izraeli Légitársaság menetrendszerinti járatával a Ben Gurion repülőtérre Tel Avivba, majd érkezés hajnalban autóbusszal Jeruzsálembe.
A reggelit követően az Olajfák hegyéről letekintve pillantjuk meg Jeruzsálem óvárosát, megismerjük szerkezetét és főbb
nevezetességeinek elhelyezkedését. Sétánk során felkeressük a Dominus Flevit kápolnát, a Getsemáné kertet és a Nemzetek templomát, a Mária sírja kápolnát és az Elárulás barlangját. Gyalogosan vágunk át a Kidron (Josafát) völgyön, megállva
a Királysíroknál, majd az óváros déli fala mentén haladva elérjük a Dávid városát bemutató új feltárást.
Ezt követően a Szemét-kapun belépünk az óvárosba, ahol felkeressük a Kotelt (Siratófalat). A zsidó negyeden át vezet
tovább utunk – Arany menorah, Tiferet Israel, Hurva tér, Cardo, és itt töltjük rövid ebédszünetünket. A falakon kívül
haladunk tovább, és meglátogatjuk az Utolsó vacsora termét, Dávid király sírját és az Elszenderülés templomát. Sétánkat
a nyugati fal mentén, a Jaffa kapunál fejezzük be. Kora délután elfoglaljuk szállásunkat Jeruzsálemben.
2. nap: Jeruzsálem óvárosa – Jézus nyomában
A Szent István kapun lépünk be az óváros arab negyedébe. A keresztút, a Via Dolorosa vonalát követve több ponton
láthatjuk a város kétezer évének metszetét. Többnyire az egykori város szintje fölött méterekkel haladnak a mai utcák,
de van, ahol azokon a köveken járunk, ahol Jézust őrizték elfogatását követően. Bethesda fürdő – Szent Anna templom
- Megostorozás temploma – Lithostrotos - Ecce Homo boltív - Szent Sír Bazilika.
Ebédszünetünket a Muristanban töltjük, ahol lehetőségünk van a Megváltó templomának tornyából felülről is megnézni
az óvárost. A bazáron keresztül sétálva belecsöppenünk az arab városi kereskedelem hangulatába, majd a Damaszkuszi
kapun hagyjuk el az óvárost. Felkeressük a Kelet-Jeruzsálemi sírkertet, a Gordon kertet.
Az Izrael Múzeumban a holt-tengeri tekercseket eredeti formájukban csodálhatjuk meg, és megismerkedünk a Második
Templom-kori Jeruzsálem 1:40 méretarányos makettjével, majd megnézzük a Kneszet épületét.
Az esti órákban fakultatív buszos városnézésen vehetünk részt:
Scopus-hegyi kilátó – Siratófal - Yemin Moshe
3. nap: Jeruzsálem - Betlehem
A Templom-hegyen, a zsidóság legszentebb helyén kezdjük napunkat.
Felkeressük a Yad Vashem Holokauszt Emlékközpontot. A várost elhagyva Jeruzsálem leglátványosabb kilátójáról, a Has
Promedánról letekintünk a városra, majd a Ramat Rachel kibucban ebédelünk.
Délután Jézus szülőhelyére, Betlehembe látogatunk. Felkeressük a Születés templomát, rövid sétát teszünk a belvárosban
és kimegyünk a Pásztorok mezejére.

4. nap: Holt-tenger - Jordán völgy - Galilea
Reggeli után elhagyva Jeruzsálemet, több száz métert ereszkedve, áthaladva a Júdeai sivatagon érünk a Holt-tenger vidékére. Massadán megismerkedünk Nagy Heródes sivatagi menedékvárosával.
Qumranban látogatást teszünk a holt-tengeri tekercsek lelőhelyén, majd a nap fáradalmait holt-tengeri fürdőzéssel oldjuk
fel. Utunkat Galilea felé vesszük. Szállás Galileában.
5. nap: A Genezáreti-tó és környéke
Elutazunk Akkóba, az ókorban nagy jelentőséggel bíró kikötővárosba. Megnézzük a keresztes várat és a kikötőbe vezető
alagútrendszert. Rövid sétát teszünk az óvárosban, majd visszatérünk a Genezáreti-tóhoz.
Egy csendes órát töltünk el hajóval a tavon. Megtekintjük a Boldogmondások hegyét, a Heptapegont és a Péter primátusa
templomot, majd ellátogatunk Kapernaumba.
6. nap: Alsó-Galilea nevezetességei
Yardenitben, a keresztelőhelyen jutunk el a Jordán vizéhez. A Jordán völgyét követve Bet Shean (Skitopolis) romvárosába
látogatunk, majd a közeli édenkerti hangulatú forrásrendszerhez utazunk Sahnéba. Ha az időjárás engedi, itt a meleg vizű
forrás táplálta természetes tóban fürdésre is lehetőségünk lesz.
Názáretbe utazunk, ahol rövid sétával felkeressük az Angyali üdvözlet templomát.
Utolsó állomásunk Kána, a kánai mennyegző helyszínén az azonos nevű templomot és környezetét ismerjük meg.
7. nap: A Földközi-tenger partvidéke
Galileát elhagyva a Földközi-tenger partvidékére utazunk. A Karmel-hegyen felkeressük Illés próféta emlékhelyét (Királyok első könyve 18.) és a karmelita kolostort.
Következő állomásunk Caesarea Maritima, Nagy Heródes király híres kikötővárosa, a római provincia fővárosa.
Szentföldi látogatásunk utolsó állomása Tel-Aviv, ahol Jaffa óvárosának meglátogatása után még eltölthetünk egy órát a
város tengerparti negyedében. Utazás a repülőtérre. Esti indulás Budapestre.
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