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Us presentem un viatge molt especial. Un dels països més interessants 
del món. Un lloc on el diví condiciona absolutament l’humà. 

 

És molt possible que ja haguem estat a Israel. Ara tenim 
l’oportunitat de conèixer un Israel diferent de la mà del 
professor d’història contemporània a la UAB i de Cetres, 

Joan B.Culla, una de les màximes autoritats en judaisme del nostre país. 
 

Un viatge que ens permetrà parlar de política, història, art i religions. 

Una ocasió única i especial per entendre una mica millor què està 

passant en aquella part de la Mediterrània que tant interessa al la resta 

del món. 
 

El professor Culla ens preparà itinerari i visites. Ens acompanyarà 

durant tot el viatge amb explicacions sobre el terreny i pronunciarà una 

conferència diària referent a les visites del dia, oferint un context 

històric, polític  i religiós bàsic per comprendre molt millor la realitat 

israeliana. 

 

 

 

 

 
ITINERARI 
Dilluns 03 FEBRER :  BARCELONA - TEL AVIV  
Assistència a l’aeroport de Barcelona.  Tràmits de facturació i seguretat.  

Vol regular de EL AL.   Sortida: 11.30 h.    Arribada: 16,40 h.   Dinar lleuger a bord. 

Trasllat amb autocar privat amb guia oficial exclusiva pel nostre grup  fins a Tel Aviv. Breu panoràmica  de la 

ciutat . Sopar i allotjament en hotel seleccionat. 

JERUSALEM * TEL AVIV * HAIFA * NATZARET  
* ACCO * TIBERIADES 



   Dimarts 04 FEBRER : TEL AVIV 
Esmorzar bufet a l’hotel escollit 

Dia complet dedicat a la visita de TEL AVIV:   Arquitectura Bahaus, 

Plaça Rabin, Museu Ben Gurion, Museu de la  Resistència i Museu de 

la Diàspora.      

Dinar en un restaurant seleccionat.  

Sopar i allotjament a l’hotel. 

  

Dimecres 05 FEBRER:  TEL AVIV - HAIFA - ACCO - TIBERIADES. 
Esmorzar bufet a l’hotel escollit. 

HAIFA:  Visita panoràmica de la ciutat i Jardins Bahai (exterior).   

Dinar en un restaurant seleccionat. 

ACCO:  Visita de la  Fortalesa  dels Cavallers hospitalaris  i els seus túnels. 

Arribada a Tiberíades.  Sopar i allotjament a l’hotel seleccionat. 

 

Dijous 06 FEBRER:  TIBERIADES.  

Esmorzar bufet a l’hotel seleccionat. 

Dia complet a Tiberiades. Passeig vaixell  Llac Tiberíades * Visita ruïnes de 

Cafarnaüm * Panoràmica  Golan Hills * Kibbutz Hagosrim.   

Sopar i allotjament a l’hotel seleccionat. 

  

 

Divendres 07 FEBRER:  TIBERIADES – NATZARET  –  JERUSALEM  
Esmorzar bufet a l’hotel seleccionat. 

NATZARET: Panoràmica + Basílica Anunciació. 

Arribada a JERUSALEM. Benvinguda a la ciutat des de MONTE SCOPUS. 

Dinar en un restaurant seleccionat.  

Visita part moderna: Parlament, zona ambaixades, Opera, Mamila, etc. 

Sopar  i allotjament a l’hotel seleccionat. 

 

Dissabte 08 FEBRER:  JERUSALEM  
Esmorzar bufet a l’hotel seleccionat. 

Muntanya Oliveras (cementeri + Hort Oliveres) .  Barri Jueu  amb Mur .  

Dinar en un restaurant seleccionat. 

Museu Torre Rei David.  Sant Sepulcre.  
Sopar  i allotjament a l’hotel seleccionat. 

  

Diumenge 09 FEBRER:  JERUSALEM - TEL AVIV - BARCELONA  
Esmorzar bufet. 

Visita Museu Yad Vashem.  Trasllat a l’aeroport. 

Sortida en vol regular de EL AL  a les 15.45 h.  Arribada a Barcelona 19.35 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREU PER PERSONA – 3.275.-€ - EL  PREU INCLOU 

Pensió completa per tot el viatge 

Vols * Tases aèries * Transports exclusius * Professor de Cetres, visites i conferències * Allotjament en 

hotels de gran confort * Hab. doble amb esmorzar * Pensió completa per a tot el viatge *  Totes les 

visites i entrades programades * Assegurança  * Assistència permanent de Cetres                                                                                                     
Aquest pressupost esta calculat en base a 1€=1,10US$. Qualsevol variació en el canvi pot afectar el preu final. 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada 


