Dia 6è.

Dimarts 7/07/2020.

J E R U S A L E M : La Passió.
Visita al Museu de l’Holocaust, Yad Vashem
Via Dolorosa, l’església de l’Ecce Homo.
Lithóstrotos (lloc empedrat).
Fortalesa de la Torre Antònia (pati)
la Piscina Probàtica o de Bezata (casa de les
Misericòrdies)
L’església de Santa Anna (casa de Joaquim i Anna)
Dinar en un restaurant
Església de Sant Pere in Gallicantu, Casa de Caifàs
Muntanya de Sió
Església de la Dormició de Maria.
Tomba del Rei David
El CENACLE.
Celebració de l’Eucaristia.
Barri Jueu i del Mur de les Lamentacions.
Sopar i allotjament al nostre hotel.

Dia 7è

Dimecres 8/07/2020.
JERUSALEM: Via Crucis. Sant Sepulcre.
primera hora del matí, VIA CRUCIS, acabant-lo al

CALVARI, Pedra de la Unció, el SANT SEPULCRE
(els llocs més venerables del pelegrinatge),

Celebració de l’Eucaristia en la Capella Franciscana
Dinar especial de comiat
Ain Carem: Santuari de la Visitació (Magníficat) i
església del Naixement de St. Joan Baptista
(Benedictus)
Sopar i l’allotjament a l’hotel

Dia 8è.

Dijous 9/07/2020.

Jerusalem - Tel Aviv - Barcelona
la creu de Jerusalem
Esmorzar bufet
Matí lliure
Trasllat a l’aeroport de TEL AVIV
Sortida a les 16.20 h. en
el vol regular de la companyia aèria EL AL amb
destinació Barcelona.
Arribada a les 20 h.
a l’aeroport del Prat i,
“Fi del pelegrinatge”

Condicions generals i preu:
Grup mínim de 40 persones Preu per persona: 1.850 €
(el preu final del pelegrinatge serà fixat un mes abans de la
sortida en funció del número final de participants inscrits,
l’actualització de les taxes aèries i la cotització de la divisa)
El suplement d’habitació individual puja a 495 €.

Serveis inclosos

 Avió, classe turista, taxes, companyia aèria EL AL:
Barcelona – Tel Aviv – Barcelona.
 Pensió completa tal com s’esmenta al programa de viatge.
 Circuit en autocar privat de luxe i guia de parla hispana.
 Totes les entrades a museus i monuments esmentats.
 Allotjament amb habitacions dobles en els següents hotels
de 4 * locals o similars.
3 nits a a l’Hotel LAKE HOUSE TIBERIAS 4 *
https://www.lake-house-hotel.com/, a Tiberíades.
4 nits a Hotel a l’ Hotel LADY STERN 4 *
https://es-la.facebook.com/LadySternHotel, a Jerusalem.
 Propines generales a maleters, cambrers, personal dels hotels,
xofer i guia. . . durant el circuït.
 Assegurança d’assistència en viatge ARAG”(30.000 € cobertura
sanitària).
 Regals: bossa de viatge, cinta per a la maleta, barret, mapa i mini
guia, fitxes “Guiats per l’Evangeli i la vida” del P. Josep Codina

Serveis no inclosos

 Despeses personals en els hotels i restaurants (Cafès, begudes, Tv
de pagament, bugaderia, telèfon, mini bar, room service, etc).
 Visites i entrades a monuments i/o museus no esmenats en el
programa de viatge.
 Assegurança opcional de Cancel·lació del Viatge, 50 € (veure
condicions de la pòlissa).
 Autocar pels trasllats a l’aeroport del Prat (Parròquies)

Notes

 Aquest pressupost està basat en la següent cotització de divises 1
EURO = 1,11 USD, amb data del 16 de gener del 2020. Qualsevol
variació afectaria el nostre preu.
 Els horaris son exemplificatius i estan subjectes a canvis per part
de la companyia aèria EL AL, així com les taxes aèries i de
increment de carburant.
 L’ordre de les visites podrà ser modificat a criteri de l’organització
per aconseguir una millora del programa sense que aquest fet
suposi una alteració en el seu contingut.
 Recomanem contractar una Assegurança opcional de Cancel·lació
del viatge (sol·licitar condicions de la pòlissa).
 S’entregarà a tots els participants al viatge dossier complet amb
el programa detallat del viatge, condicions generals i particulars
del viatge, informació de les assegurances + full d’inscripció.
 El passaport ha de tenir una vigència de mínim 6 mesos. No pot
caducar abans del 10/01/2021.
 Es formalitza la inscripció i la reserva, acceptant-ne les
condicions, omplint el full d’inscripció i fent el primer pagament.
 Per a l’organització tècnica, comptem amb l’Agència Ruth
Travel, especialitzada en turisme religiós. Telf. 93.467.32.44 –
Mail: info@ruthtravel.es web: www.ruthtravel.es

PELEGRINATGE
a

TERRA SANTA

del 2 al 9 de juliol del 2020
Parròquies de FIGUERES
i d’OLOT (Bisbat de Girona)

PROGRAMA – ITINERARI

PELEGRINATGE a TERRA SANTA,
del 2 al 9 de juliol de 2020
“La peregrinació és un signe peculiar, perquè és icona del camí que cada
persona realitza en la seva existència. La vida és una peregrinació i
l’ésser humà és “viator”, un pelegrí que recorre el seu camí fins a assolir
la meta anhelada”. Papa Francesc

Aquest pelegrinatge, que s’organitza des de les
Parròquies de FIGUERES (Alt Empordà) i d’OLOT
(la Garrotxa), és obert a tothom que hi pugui estar
interessat.
És l'oportunitat de visitar el País de Jesús, fascinant
per tots costats. Sortosament, es pot resseguir bona
part de les petjades de Jesús reflectides als Evangelis
que -per escrit- evoquen el seu itinerari en aquest
petit territori (uns dos terços de Catalunya).
L’objectiu és apropar-nos a una visió de conjunt tot
visitant la Galilea i la Judea. Al mateix temps, podrem
familiaritzar-nos amb uns indrets que ens evoquen
passatges bíblics, lluminosos i evocadors per a tots
els temps.
A més a més, podem tenir en compte que aquesta
Terra Santa ha viscut la continuada presència i
evolució de les tres grans religions monoteistes: el
judaisme, el cristianisme i l'islam .
Així, doncs, aquest pelegrinatge té d’interès especial
visitar i resseguir els indrets històrics, bíblics i
culturals de l'entorn geogràfic de Jesús.

Per a informació i inscripcions:
Mn. Jordi Pla

Telf 696 842 385
mail: jorplapla@gmail.com
Mn. Pere Domènech Telf.. 619 153 003
mail: peredomenechfeixas@gmail.com
Per facilitar les reserves d'avió i d'hotel, cal fer la inscripció
com més aviat millor. Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.

Dia 1er.

Dijous 2/07/2020.

Dia 4rt.

Diumenge 5/07/2020.

BARCELONA – TEL AVIV – GALILEA

GALILEA – MAR MORT – JERUSALEM

Trobada a la Nova Terminal 1 de l’aeroport del Prat a les 8 h
en els mostradors del 308 al 314 de la companyia aèria EL
AL. Comptarem amb l’atenció per part de RUTH TRAVEL
en tots els tràmits de facturació i embarcament.
Sortida a les 10’45 h en vol directe, el LY-394, amb
destinació TEL AVIV. Arribada prevista a les 15’55 h (hora
local). A Israel la diferència horària amb Catalunya és d’1
hora més. El vol que realitzarem té una durada real de 4
hores, i se’ns oferirà dinar.

Sortida cap al MONT TABOR (la Transfiguració)
Celebració de l’ Eucaristia
Ribes del riu Jordà: Qasr El-Yehud
Renovació de les promeses del baptisme.
Runes de QUMRAN, “Rotlles o Manuscrits del
Mar Mort”. Recinte arqueològic
Dinar a l’entorn de Qumran
MAR MORT, bany
Mirador del Mont Scopus - JERUSALEM.
Sopar i allotjament a l’ HOTEL LADY STERN 4 *
locals o similar, de Jerusalem.
https://es-la.facebook.com/LadySternHotel/

Arribats a Terra Santa, ens espera la guia RONIT i, amb
autocar, ens acompanyarà a la ciutat de Tiberíades, lloc base
per resseguir la Galilea (un trajecte de quasi dues hores)

Sopar i allotjament a a l ´HOTEL LAKE HOUSE TIBERIAS.
4**** locals o similar. https://www.lake-house-hotel.com/

(a vint minuts caminant de la porta de Jaffa)

Dia 2on.

JERUSALEM I BETLEM

Divendres 3/07/2020.

La GALILEA: infància de Jesús
Anada a CANÀ de Galilea
Celebració de l’ Eucaristia
NAZARET.
Basílica de l’Anunciació. Pregària de l’Angelus
Església de Sant Josep
Dinar en un cèntric restaurant.
Haifa (ciutat portuària)
Muntanya del Carmel – església de Stella Maris
Sopar i allotjament a Tiberíades

Dia 3è.

Dissabte 4/07/2020.

La GALILEA: vida pública de Jesús
Mar de la Galilea o de Tiberíades o Llac de
Genesaret (travessa en vaixell)
MUNTANYA DE LES BENAURANCES, lloc del
Sermó de la Muntanya.
Celebració de l’Eucaristia
CAFARNAÜM, casa de Sant Pere
Tabgha (multiplicació dels pans i dels peixos)
Església del Primat de Pere (Mensa Christi)
Dinar
Visita a BANIAS, fonts del Jordà
Cesarea de Filip, Alts del Golan
Sopar i allotjament a Tiberíades

Dia 5è. Dilluns 6/07/2020.
MUNTANYA DE LES OLIVERES.
La Vall del Cedró.
Edícula de l’Ascensió
L’església del Pater Noster
L’església del Dominus Flevit
El Cementiri Jueu
L’Hort de les Oliveres.
La Basílica de l’Agonia o de les Nacions
L’Església de la Tomba de Maria
La Gruta de Getsemaní
BETLEM,
Dinar en un restaurant palestí
Basílica de la Nativitat de Betlem.
Visita al Camp dels Pastors.
Betlem, lloc del naixement de Jesús.

Celebració de l’Eucaristia
Sopar i allotjament al nostre hotel.

