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IZRAĒLA, SVĒTĀ ZEME  

ar atpūtu Nāves jūras SPA 

26.11–2.12.2019. 

870 EUR 
Dodamies uz Apsolīto zemi! 

Šī zeme ir svēta ne tika kristiešiem. Skaista, skarba, pretrunīga, pārsteidzoša. Zeme, kura 

pastāv un plaukst. Apsolītā zeme....  

Iespēja divas dienas baudīt dziednieciskos Nāves jūras ūdeņus, redzēt Jūdejas tuksnesi. 

Izstaigāt un sajust ar Jēzus dzīvi saistītas vietas. Būt Jēzus dzimšanas vietā. Dzīvosim 

Betlēmē visu ceļojuma laiku. Izstaigāsim Jeruzalemi, Nācareti, brauksim ar laivu pa 

Galilejas ezeru, būs iespēja iebrist Jēzus kristību upē Jordānā… 

 

Grupas vadītāja Līga Pommere 

 

Rīga – Telaviva -– Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – Jeruzaleme – Galilejas ezers 

– Nācarete – Nāves jūra – atpūta SPA – Telaviva – Rīga 

 

Cenā iekļauts: lidojums, transfērs, nakšņošana 3* viesnīcā, pa 2–3 cilvēkiem istabiņā, visas 

brokastis un vakariņas (atvērtā bufete), arī 4 pusdienas Izraēlā. Cenā iekļautas arī norādītās 

ieejas biļetes, transports, grupas vadītāja un gida pakalpojumi, izbrauciens ar laivu. 

Papildu izmaksas: 

➢ 45 EUR piemaksa atpūtai Nāves jūras SPA (ieejas biļete + pusdienas + vannas, dubļu 

kūres un atpūta ar peldēšanos un sauļošanos Nāves jūrā. Iesakām! Ļoti noderīgi gan 

ādai, gan stresa un ikdienas raižu skartajiem). 

➢ Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena) 

➢ 80 EUR piemaksa, ja brauciens mazā grupiņā (ja grupā mazāk par 24 braucējiem). 

➢ Izvēloties vienvietīgu istabiņu, piemaksa 150 eiro. 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi, peldlietas un pludmales čības. 
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1. diena – 26 novembris, ceturtdiena 
21.00 tikšanās Rīgas lidostā pie airBaltic ofisa (ieejot lidostā, pa labi) 
Nepieciešamības gadījumā transfērs no Valmieras un Cēsīm (10 EUR) 
2. diena – 27. novembris, piektdiena 

✓ Ielidošana Izraēlā Telavivas lidostā pl.3.50. 
✓ Transfērs uz Betlēmi. 

Betlēme 
✓ Jēzus piedzimšanas katedrāles apmeklējums 
✓ Austrumu tirgus Betlēmē. 
✓ Hēroda vasaras pils 
✓ Ganu lauki Betsahūrā 
✓ Tradicionālas pusdienas restorānā (iekļautas cenā) 

Iekārtošanās un atpūta viesnīcā. 
✓ Betlēmes vecpilsēta 
✓ Vakariņas viesnīcā 

3. diena – 28. novembris, sestdiena 
Jērika, Nāves jūra 

✓ Brokastis viesnīcā.  
✓ Jūdejas tuksneša skati 
✓ Senā Jērika un Elīsas avots 
✓ Pusdienas (iekļautas cenā) 
✓ Nāves jūras kosmētika 
✓ Pelde Nāves jūrā 
✓ Vakariņas viesnīcā. 

4. diena – 29 novembris, svētdiena 
Jeruzaleme 

✓ Brokastis viesnīcā.  
✓ Olīvkalns, Ģetzemanes dārzs 
✓ Via Dolorosa 
✓ Jeruzalemes vecpilsēta 
✓ Pusdienas vecpilsētā (iekļautas cenā) 
✓ Jēzus Kapa bazilika 
✓ Ciānas kalns, Augšistaba 
✓ Jūdu kvartāls – Raudu mūris 
✓ Vakariņas viesnīcā. 

5. diena – 30. novembris, pirmdiena 
Galileja, Nācarete, Galilejas ezers 

✓ Brokastis viesnīcā.  
✓ Nācarete – Dievmātes pasludināšanas bazilika, Sv. Jēkaba 

baznīca 
✓ Galilejas ezers, “jūra”: Svētību kalns, Tabgha, Kapernauma 
✓ Pusdienas – “Pētera zivs” (iekļautas cenā) 
✓ Izbrauciens ar laivu 
✓ Vakariņas viesnīcā. 

6. diena – 1.decembris, otrdiena 
Nāves jūras SPA (dienas programmas cena ar ieejas biļeti SPA un 
pusdienām – 45 EUR) 

✓ Brokastis viesnīcā.  
✓ Jordānas upe 
✓ Pusdienas SPA restorānā 
✓ Atpūta ar peldēšanos un sauļošanos Nāves jūras SPA. 

Iespēja ieziesties ar Nāves jūras dūņām neskaitāmas reizes, 
SPA vannu izmantošana 

✓ Vakariņas viesnīcā. 
7. diena – 2.decembris, trešdiena  
Izlidošana 

✓ Agra izbraukšana uz lidostu.  
✓ Lidojums mājup 
✓ 11.15 atgriešanās Latvijā  
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Pieteikšanās ceļojumam internetā www.balt-go.lv  

vai kādā no Balt-Go ofisiem Cēsīs, Valmierā vai Raunā. Sīkāka info 29408385; 22571221 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums.  

Apmaksas grafiks (vienojoties ar “Balt-Go”, grafiks var būt citādāks) 
 

piesakoties otrā iemaksa  
līdz 15. jūlijam 

trešā iemaksa  
līdz 12. septembrim 

līdz 12.novembrim 
 

200 EUR 200 EUR 300 EUR atlikusī summa 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 15.aprīlim klients zaudē 0% no ceļojuma cenas. Atsakoties no ceļojuma lidz 15.augustam klients zaudē 100 eiro, 

atskaoties no ceļojuma no 15.05.2020 – 01.10.2020 klients zaudē 50% no ceļojuma cenas, atsakoties no ceļojuma no 01.10.2020. klients zaudē 

pilnu ceļojuma cenu. 

Iemaksāto summu līdz 8. novembrim var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām  

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu 

gadījumos, kā arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. Programmā var būt nelielas izmaiņas  
www.balt-go.lv 
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