
 

Grupas vadītājs Roberts Gorodko 

Tūrisma un transporta kompānija 

 

 

 

 

 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 
IZRAĒLA, SVĒTĀ ZEME  

ar atpūtu pie Nāves jūras  

Izraēlas teritorijā vietējais gids 

10.–17.03.2023 

Cena: 1090 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… 
 

Rīga – Telaviva – Betlēme – Betsahūra – Jūdejas tuksnesis – Jordānas upe – 
Jērika – Nācarete – Kāna – Galilejas ezers – Jeruzaleme – Jordānas ieleja – 

Nāves jūra – Telaviva – Rīga 
 

Cenā iekļauts:  
⚫ Visas brokastis un arī vakariņas! 
⚫ 2 pusdienas Izraēlā; 
⚫ norādītās ieejas biļetes 
⚫ lidmašīnas biļetes turp un atpakaļ; 
⚫ lidmašīnā nododamā bagāža 23 kg; 
⚫ rokas bagāža;  
⚫ naktis viesnīcā pa diviem cilvēkiem istabiņā; 
⚫ viena sēdvieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā, liela izmēra cilvēkiem jārezervē papildvieta (70 eiro); 
⚫ grupas vadītāja (gida) pakalpojumi. 

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi, peldlietas un pludmales čības. 
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1. diena – 10. marts, piektdiena 
Pl. 5.15 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim 17. reģistrācijas galdiņam) 
Nepieciešamības gadījumā transfērs no Valmieras un Cēsīm (20 EUR) 

✓ Izlidošana no Rīgas pl. 7.15  
✓ Ielidošana pl. 11.45 Telavivas lidostā. Transfērs uz Betlēmi 
✓ Iekārtošanās viesnīcā 
✓ Laiks atpūtai, iespēja individuāli izstaigāt Betlēmes centru 
✓ Vakariņas viesnīcā 

2. diena – 11. marts, sestdiena 
Betlēme, Betsahūra  

✓ Brokastis viesnīcā 
✓ Izejam no viesnīcas uz Betlēmes centru 
✓ Ejam cauri austrumu tirgum, kas atrodas vecpilsētā 
✓ Apskatām Kristus piedzimšanas baziliku – vietu, kur piedzimis 

Jēzus Kristus 
✓ Pusdienu pārtraukums Silītes skvērā (pusdienas nav iekļautas 

cenā) 
✓ Ejam pa Zvaigžņu ielu uz Dāvida akām (vēsturiskā Betlēmes 

pilsētas galvenā iela ar tās vārtiem) 
✓ Dodamies uz Betsahūru 
✓ Apskatām Ganu laukus Betsahūrā (vieta, kur eņģelis ganiem 

pavēstīja ziņu par Mesijas piedzimšanu) 
✓ Tradicionālo suvenīru veikals – olīvkoks un perlamutrs 
✓ Vakariņas viesnīcā 

3. diena – 12. marts, svētdiena 
Jērika, Jūdejas tuksnesis, Jordānas upe, Nāves jūra 

✓ Brokastis viesnīcā 
✓ Izbraucam uz Jēriku 
✓ Jūdejas tuksneša skati – tuksnesis, kur Jēzus pavadīja 

40 dienas un naktis gavējot 
✓ Izbraucam uz Dar-Hejla tuksneša klosteri – vieta tuvu Jordānas 

upei, kur Jānis Kristītājs kalpoja 
✓ Apskatām klosteri – tuksneša oāzi 
✓ Izbraucam uz Jordānas upi 
✓ Jordānas upe un Jēzus kristību vieta 
✓ Izbraucam uz Jēriku – senāko pilsētu, kas ir apdzīvota jau kopš 

akmens laikmeta 
✓ Pusdienas Jērikā (iekļautas cenā) 
✓ Izbraucam uz Nāves jūru – viszemākais zem jūras līmeņa 

esošais sālsūdens ezers uz pasaules 
✓ Brīvs laiks pie Nāves jūras, pelde  
✓ Izbraucam atpakaļ uz Betlēmi 
✓ Vakariņas viesnīcā 

4. diena – 13. marts, pirmdiena 

Galileja, Nācarete, Galilejas ezers 
✓ Agri izbraucam uz Galilejas reģionu 
✓ Brokastu pauze pa ceļam uz Nācareti 
✓ Turpinām ceļu uz Nācareti 
✓ Nācarete, tās vecpilsēta ar dievnamiem: Marijas 

Apskaidrošanas bazilika, Sv. Jāzepa baznīca un Sinagogas 
baznīca 

✓ Izbraucam uz Kānu, vietu, kur piemin Jēzus Kristus pirmo 
publisko brīnumu – ūdens pārvēršanu vīnā 

✓ Kānas Kāzu baznīcas apskate, pēc tam iespēja degustēt un 
nopirkt vīnu 

✓ Pusdienlaiks 
✓ Tradicionālās pusdienas: Pētera zivs 
✓ Izbrauciens ar laivu pa Galilejas ezeru 
✓ Svētību kalns – vieta, kur Jēzus Kristus teica Kalna sprediķi, 

Svētību dievnams un tā dārza apskate 
✓ Izbraucam atpakaļ uz Betlēmi cauri Tibērijas pilsētai 

Vakariņas viesnīcā  

5. diena – 14. marts, otrdiena 
Jeruzaleme, Olīvkalns, Jūdu kvartāls, Raudu mūris  

✓ Brokastis viesnīcā 
✓ Olīvkalns: Jeruzalemes panorāmas skati, “Dominus Flevit” – 

dievnams Dievs Raud, Ǧetzemanes dārzs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



✓ Via Dolorosa: Kristus ciešanu ceļš līdz Jēzus Kapa bazilikai 
✓ Pusdienu pārtraukums vecpilsētā (pusdienas nav iekļautas 

cenā) 
✓ Jūdu kvartāls: Cardo (galvenās tirgus ielas) un Platais mūris 

(senās Jeruzālemes sienas) 
✓ Raudu mūris – vissvētākā vieta jūdaismā 
✓ Izbraucam atpakaļ uz Betlēmi 
✓ Vakariņas viesnīcā 

6. diena –15. marts, trešdiena 
Jeruzaleme, Ciānas kalns, Armēņu kvartāls  

✓ Brokastis viesnīcā 
✓ Izbraucam uz Jeruzalemi 
✓ Ciānas kalns: Augšistaba (Jēzus pēdējo vakariņu vieta) un 

Dāvida kapa sinagoga 
✓ Dodamies cauri Armēņu kvartālam uz Jafas vārtiem (vieni no 

galvenajiem senajā Jeruzalemē) 
✓ Brīvs laiks vecpilsētā, iespēja izstaigāt austrumu tirgu un sajust 

senatnīgo Jeruzalemi 
✓ Pusdienu pārtraukums (pusdienas nav iekļautas cenā) 
✓ Dodamies atpakaļ uz Betlēmi 
✓ Vakariņas viesnīcā 

7. diena –16. marts, ceturtdiena 

Jordānas ielejas tuksnes un Nāves jūra. Izvēles ekskursija (35 eiro) 
✓ Brokastis viesnīcā 
✓ Izbraucam uz Jordānas ieleju 
✓ Pastaiga tuksnesī no ciemata Almog līdz Kumrānai (Nāves jūras 

tīstokļu taka) – vieta, kur tika atrasti Nāves jūras tīstokļi un citi 
nozīmīgi senie raksti 

✓ Izbraucam uz Nāves jūru 
✓ Laiks atpūtai pie tās 
✓ Izbraucam atpakaļ uz Betlēmi 
✓ Vakariņas viesnīcā 

8. diena –17. marts, piektdiena 
Izlidošana 
✓ Brokastu paciņa no viesnīcas, agri izbraucot uz lidostu Telavivā 
✓ 12.45 Izlidošana uz Rīgu 
✓ 17.30 Ielidošana Rīgas lidostā 

 
 

 
 

 
 

Ceļazīmes cena 1090 EUR,  
Papildu vieta autobusā 70. EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 250 EUR 

 
Papildu izmaksas:   

➢ 35 EUR piemaksa par 16.marta izbraucienu uz Jordānas tuksnesi un Nāves jūru. Atpūta ar peldēšanos un 
sauļošanos Nāves jūrā. Iesakām! Ļoti noderīgi gan ādai, gan stresa un ikdienas raižu skartajiem. 

➢ Apdrošināšana (obligāta) – ap 1 EUR dienā, tiks precizēts (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena) 
➢ Izvēloties vienvietīgu istabiņu, piemaksa 250 eiro. 
➢ Papildu dzērieni cenā iekļauto pusdienu laikā. 

➢ Visas citas izmaksas, kas nav pieminētas sarakstā “Cenā iekļauts” 

 
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 
nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.: 27775764; 27661174, vards.uzvards@balt-go.lv 
Pirmā avansa maksa jāveic 

5 dienu laikā no pieteikšanās 
brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 12.01.2023. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.02.2023. 

150  EUR par personu 550 EUR par personu atlikusī summa 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-
Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 11.01.2023. 12.01–12.02.2023. 
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Zaudētā summa 150 EUR 700 EUR Atsakoties no ceļojuma pēc 

12.02.2023., tiek zaudēta visa 

iemaksātā nauda 

Iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
  
Informējam, ka dažādu slimību, epidēmiju vai nepārvaramas dabas katastrofu gadījumā plānotais ceļojums no “SIA 
Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs 
notikt, vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas 
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un 
ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
  
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas (pilnas ceļojuma apmaksas) secībā. “Balt-Go” 
patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kuri autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu 
autobusā. 
 
“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām. 
 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
 

 
 

www.balt-go.lv 
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