DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch hành hương Đất Thánh Israel
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Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Mã Tour: NN-518 - Khởi hành: 29/07; 25/08; 20/09; 26/10; 22/11
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Du lịch hành hương đất Thánh Israel: Là một trong những quốc gia thu hút khách du lịch nhất thế giới,
đặc biệt là khách hành hương. Israel là một đất nước khá nhỏ, với diện tích khoảng 22.072 km², bạn hoàn
toàn có thể chạy bộ từ tây sang đông trong 2 giờ, và chạy từ bắc tới nam trong vòng 9 ngày. Tiếng Ả Rập
và tiếng Do Thái là hai ngôn ngữ chính thức ở Israel. Ngoài ra tiếng Anh, Pháp và tiếng Nga cũng là một
trong những ngôn ngữ được dùng phổ biến tại đất nước Israel. Đa số các điểm tham quan du lịch ở đây đều
linh thiêng và thể hiện nét văn hóa tôn giáo của người Israel. An ninh ở Israel rất tốt, phương tiện giao
thông cũng rất thuận lợi nên du khách có thể hoàn toàn an tâm. Người Israel cũng nối tiếng là rất thân
thiện và chân chất. Đến với Israel ngoài du lịch hành hương, du khách còn có thể chiêm ngưỡng nhiều công
trình kiến trúc đặc sắc và phong cảnh đẹp thơ mộng, điển hình như một số địa điểm dưới đây:
• Thành phố cổ Acre (Akko).
• Biển Chết.
• Biển Đỏ ở Eilat.
• Quê hương của Chúa Jesu Jerusalem.
• Biển Hồ Galilee.
• Núi Tabor.
• Thành phố sôi động Tel Aviv.
• Thành Nazareth.

NGÀY 01: TP HCM - THỔ NHĨ KỲ - ISRAEL
Quý khách tập trung tại Ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trước 5 ngày),
làm thủ tục đáp chuyến bay đến thành phố Telviv (Israel), quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Quý khách
ăn uống nghỉ đêm trên máy bay.
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NGÀY 02: TELVIV - NAZARETH (ĂN TỐI)

.c
om

Tới Telviv (Israel), đoàn sẽ đi Nazareth, tham quan di tích thành phố cảng Xê-da-rê, do vua Hê-rô-đê Cả
(năm 34 trước CN tới 4 CN) xây dựng theo kiến trúc Rôma:
- Các Tổng Trấn Rôma đóng đô ở đây để cai quản đất Palettin.
- Tham quan bia khánh thành công trình xây dựng mang tên Philatô, người đã cho lệnh đóng đinh Chúa
Giêsu.
- Thánh Phê-rô đã tới đây nhận gia đình ông Corneliô vào đạo (sách Công Vụ, c.10).
- Nơi Thánh Phao-lô đã bị giam hai năm trước khi được giải qua Rôma (sách Công Vụ, c.23-26).
- Tiếp tục đường ven biển, lên núi Cac-men, viếng nhà thờ Đức Mẹ Sao Biển.
- Đi về phía Đông, vào Nazareth, làng quê của Chúa Giêsu: thăm giếng Đức Mẹ, Vương Cung Thánh Đường
Truyền Tin, xây trên nơi xưa là nhà Đức Mẹ, cũng là nơi Thần Sứ Gap-ri-en báo Tin Ngôi Lời Nhập Thể.
- Viếng nhà nguyện kính Thánh Giuse gần bên.
- Dự Thánh Lễ.
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NGÀY 03: NAZARETH (ISRAEL) (ĂN 3 BỮA)
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- Biển Hồ Ga-li-lê. Địa bàn rao giảng của Chúa Giêsu ở quanh Biển Hồ này.
- Đi thuyền trên Biển Hồ.
- Viếng hai ngôi nhà thờ tại Tabha (địa danh có nghĩa là Bảy Suối): nhà thờ kính nơi Chúa Giêsu làm cho
bánh hóa nhiều để nuôi đám đông (Gio-an 6), và nhà thờ kính nơi Chúa trao quyền chăn chiên cho thánh
Phê-rô (Gio-an 21).
- Lên núi viếng nhà thờ kính nơi Chúa giảng "Tám Mối Phúc Thật" (Mat-thêu 5-7).
- Dùng cơm trưa với "cá thánh Phê-rô".
- Lên núi Ta-bo, viếng nhà thờ Chúa Hiển Dung.
- Tiếp tục đến thị trấn Ca-na viếng nhà thờ kính nơi Chúa dự tiệc cưới và làm cho nước lã hóa thành rượu
ngon. Sẽ có nghi thức "Lặp lại lời giao ước" cho các cặp vợ chồng.
- Dự Thánh Lễ.
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NGÀY 04: BETHLEHEM - JERUSALEM (ĂN 3 BỮA)
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- Lên Jerusalem: đi Be-lem (cách Jerusalem 9 km), viếng nhà thờ kính nơi Chúa Giáng Sinh, xuống Hang Đá
Giáng Sinh, hôn kính ngôi sao bạc kính nơi Chúa Giáng Sinh và nơi đặt máng cỏ. Qua Cánh Đồng Chăn
Chiên, viếng nhà thờ kính nơi thiên thần báo tin cho các mục đồng.
- Trở về Jerusalem, vào Cổ Thành, lên nơi xưa kia xây Đền Thờ, hiện nay có Tháp Vàng trên Tảng Đá được
coi là nơi ông Abraham đặt con là I-sa-ac để sát tế, nhưngThiên Chúa cản lại.
- Bức tường Phía Tây chống đỡ nền khuôn viên Đền Thờ, xưa nay là nơi người Do Thái tới cầu nguyện, than
khóc Đền Thờ bị phá hủy (năm 70) nên gọi là Tường Than Khóc.
- Nhà thờ "Đức Mẹ Ngủ" và Phòng Tiệc Ly nơi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể.
- Lên núi Cây Dầu, viếng nhà thờ kính nơi Chúa dạy kinh Lạy Cha.
- Dự Thánh Lễ.
NGÀY 05: JERUSALEM (ĂN 3 BỮA)
- Viếng thăm Con đường Chúa vào thành Jerusalem và được dân chúng cầm lá đón rước.
- Trên núi Cây Dầu, viếng nhà nguyện "Chúa khóc thương thành Jerusalem (Luca 19,41-44).
- Vườn Gietsemani.
- Hang Giuđa nộp Chúa.
- Nhà ngục giam Chúa.
- Đoàn đi "Chặng Đàng Thánh Giá".
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- Viếng Đền Thờ Mộ Thánh tham quan: bàn thờ nơi Chúa chịu đóng đinh, nơi dựng thánh giá và bàn thờ
kính Đức Mẹ Sầu Bi; tảng đá đặt xác Chúa để tẩm liệm, nơi thiên thần hiện ra báo tin Chúa Phục Sinh, Mộ
Thánh, bàn thờ nơi Chúa hiện ra với bà Madalena, nhà nguyện đặt Thánh Thể, có cột đá Chúa chịu đánh
đòn và tượng - Chúa hiện ra với Đức Mẹ.
- Dự Thánh Lễ.
NGÀY 06: JERUSALEM (ĂN 3 BỮA)
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- Tham quan Giêricô, thành phố cổ nhất thế giới (Sách Giôsuê c.2 và 6). Có cây sung già được coi là cây
ông Gia-kêu leo lên để thấy Chúa Giêsu (Luca 19,1-10).
- Lên núi Cám Dỗ (Mat-thêu 4,8-10).
- Kum-ran, nơi tìm thấy bản Cựu Ước chép tay (100 năm trước CN).
- Khám Phá Biển Chết, biển mặn và thấp nhất thế giới.
- Trên đường về Jerusalem thăm Betania, làng của ba chị em Mac-ta, Maria và La-da-rô (Gio-an 11).
- Vào lại Cổ Thành, viếng nhà thờ thánh Anna, nơi Đức Mẹ sinh ra, bên cạnh Bể Chiên, nơi Chúa Chữa người
bất toại 38 năm (Gio-an, 5).
- Dự thánh lễ.
NGÀY 07: JERUSALEM - TELVIV (ĂN 3 BỮA)
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- Thăm Ein Ka-rem, viếng "nhà thờ Thánh Gioan tẩy giả" - nơi sinh của Ngài.
- Viếng Nhà thờ nơi Đức Mẹ Viếng bà Thánh Isave (Tham dự thánh lễ).
- Tham quan thành phố Giêrusalem hiện đại với Bảo tàng Israel, bảo tàng diệt chủng.
- Trao giấy Chứng nhận Hành hương.
- Xe đưa đoàn ra sân bay Telviv đáp chuyến bay TK 789 (22:00 - 00:20) và TK 68 (01:35 - 17:45) trở về Việt
Nam quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
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NGÀY 08: TP HCM

w
w
.D

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM, làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý, Trưởng đoàn Du Lịch
Việt chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại. Kết thúc chương trình./.

BẢNG GIÁ TOUR

w

Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Khởi hành 2018

Giá từ

29/07; 25/08; 20/09; 26/10; 22/11

44,900,000

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Lưu ý:
* Giá áp dụng cho khách hàng đăng ký tour trước ngày 15/4/2016.
* Tỉ giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
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GIÁ BAO GỒM:
• Vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Israel - Việt Nam
• Khách sạn tiêu chuẩn du lịch 3 - 4 sao.
• Visa nhập cảnh Israel. Các bữa ăn theo chương trình.
• Xe vận chuyển đời mới máy lạnh.
• Hướng dẫn viên tiếng Việt nam suốt tuyến.
• Vé thắng cảnh theo chương trình. Bảo hiểm du lịch toàn cầu nước ngoài .
• Đĩa CD Hành Hương Nhật ký Hành hương, Nón, khăn quàng, Bao lô du lịch.

gm
oi

KHÔNG BAO GỒM:
• Các chi phí cá nhân: Điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình.
• Hành lý quá cước. Khách mang quốc tịch Nước ngoài đóng tiền Visa tái nhập 35 USD.
• Tiền tip cho HDV địa phương 05 USD/ ngày.
• Phụ phí phòng đơn 5,500,000 VND/khách (trường hợp khách đăng ký đi lẻ 1 mình, nếu đoàn khởi hành có
2 khách lẻ Nam hoặc 2 khách lẻ Nữ chúng tôi sẽ linh động ghép vào thành 1 phòng twin, trong trường hợp
không có khách lẻ nào khác để ghép với quí khách, quí khách vui lòng đóng phí phòng đơn).
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GHI CHÚ:
* Thứ tự tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo lịch bay.
* Thuế và các khoản phụ phí xăng dầu có thể tăng tại thời điểm xuất vé (có công văn xác nhận của hãng
hàng không).
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN:
Khách hàng điền phiếu đăng ký và cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 45 ngày.
• Đóng tiền đặt cọc tour 50%.
• Hoàn tất thanh toán tiền tour trước 10 ngày so với ngày khởi hành (trường hợp quí khách bị lãnh sự quán
báo rớt Visa sau khi đã đóng hết tiền tour, chúng tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ tiền tour theo đúng qui định).
• Hoàn tất tiền ký quĩ (nếu có) ngay sau khi có kết quả Visa.
• Du Lịch Nắng Mới sẽ hướng dẫn thủ tục visa, cách điền mẫu đơn visa, đăng ngày nộp hồ sơ, khách hàng
phải có mặt để nộp hồ sơ và mang theo hồ sơ bảng gốc để đối chiếu.
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HUỶ VÉ:
Trong trường hợp đã đăng ký không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng thông báo cho Công ty và
chịu phí huỷ như sau:
• Huỷ ngay sau khi đăng ký: 30% tổng giá thành tour.
• Hủy trước 30 ngày trước ngày khởi hành: 50% tổng giá thành tour.
• Hủy trước 15 ngày so với ngày khởi hành: 75% tổng giá thành tour.
• Huỷ trong vòng 15 ngày so với ngày khởi hành (không tính thứ 7, chủ nhật): 100% tổng giá thành tour.
• Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải được Công
ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
HỒ SƠ GỒM:
• Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng.
• 02 hình 4×6 (phông trắng).

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
© Bản Quyền 2021 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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