
          Programma no 18.-26. Decembris, 2019 
Ziemassvētki Betlēmē, Svētā zeme un Stambula, Turcija. 
                                                     “GODeeper Tours” 
Svētceļojumā kalpos mācītājs un NBS kapelāns Uģis Brūklene,  
mūzķis-misionārs Kaspars Ezeriņš un latviski runājoša gide Ieva Akleha.  
 

Trešdien / 18. Decembris  Rīga - Stambula 
09:30 Pulcēsimies Rīgas lidostā, kopīgs svētbrīdis lidostas kapelā. 
12:15 Izlidojam no Rīgas  
16:15 Ielidojam Turcijā - Stambulā  
Mēs dosimies uz viesnīcu, iekārtošanās viesnīcā,  
   vakara Ziemasvētku ieskaņas / Adventa dievkalpojums Stambulā /  
  Vecpilsētas, Taksim iepazīšana. Naktsmiers viesnīcā  
 
Ceturtdiena / 19.decembris – Stambula  
 Brokastis Viesnīcā. 
Stambulas iepazīšana. Svētās Sofijas katedrāles laukums, Eminēni ostas rajons, Stambulas tirgus, Brauciens 

ar kuģīti no Eiropas uz Āziju.   Pusdienas Stambulas pilsēta.  
18:15 Izlidojam no Istanbulas 19:15 Ielidojam Telavivā (ēšana tiks nodrošināta lidojumu laikā) Tālāk sekos 

transfērs uz viesnīcu Bētlemē, iekārtošanās viesnīcā, naktsmiers  
 

Piektdiena  / 20. decembris  – Betlēme 
Pēc brokastīm viesnīcā dosimies. Dosimies uz Kristus dzimšanas baznīcu un silītes skvēru! 

Tā būs diena kad iepazīsim apkārtni Betlēmē. Dosimies uz Ganu laukiem Betsahūrā, vietā, kur eņģelis pavēstīja 
ganiem priecīgo vēsti par Mesijas piedzimšanu, un pēc tam  turpināsim iepazīt Betlēmes apkārtni.. 
Apciemosim bērnus bērnu namā un iepriecināsim viņus ar dziesmām un dāvanām. 
 

Sestdiena / 21. decembris – Jērika 
Pēc brokastīm viesnīcā izbrauksim uz Jēriku, pasaulē senāko apdzīvoto pilsētu. Baudīsim Jūdejas tuksneša 

skatus, būs iespēja uzkāpt kamieļa vai ēzelīša mugurā un nobildēties ar vietējiem beduīniem. Tālāk dosimies 
uz Jordānas upi vietā, kur Kungs tika Jāņa Kristītāja pagremdēts Jordānas ūdeņos. Tur arī noturēsim svētbrīdi, 
būs iespēja pašiem ieiet Jordānas upē. Pēc tam dosimies uz Jērikas pilsētu, uz Kārdināšanas kalnu, kur Jēzus 
tika velna kārdināts. Tur apskatīsim tuksneša klosteri, kas piemin Kristus kārdināšanu, pēc tam ēdīsim 
pusdienas restorānā, un tad dosimies uz Nāves jūru, kur varēsim peldēt tās sāļajos ūdeņos un uzklāt sev 
minerāļiem bagātas dubļu maskas. Pēc tam dosimies atpakaļ uz viesnīcu, vakariņas, naktsmiers. 

 
Svētdiena / 22. decembris – Bētleme un Jeruzāleme 
Pēc brokastīm viesnīcā dosimies uz svētdienas dievkalpojumu kādā no vietējām Bētlemes draudzēm (ir 

varianti doties uz dažādu konfesiju dievkalpojumiem), pēc dievkalpojuma pulcēsimies Silītes skvērā, pašā 
Bētlemes centrā uz kopīgām pusdienām. Tālāk dosimies uz Jeruzālemi, lai gūtu pirmos iespaidos par šo krāšņo 
pilsētu, būsim Ciānas kalnā, apskatīsim Dāvida kapa sinagogu un Augšistabu, tad dosimies cauri Ciānas 
vārtiem, lai tālāk ietu apskatīt vienu no četriem Jeruzālemes vecpilsētas kvartāliem- Jūdu kvartālu. Tad iesim 
uz Jūdu svētāko vietu- Raudu Mūri, tālāk iesim uz Christ Church “Kristus baznīcu”, kuras iekšpagalmā varēsim 
apēst līdzi iedotās vakariņu paciņas. Pēc tam svinēsim slavēšanas dievkalpojumu Kristus baznīcā angļu valodā 
kopā ar citiem ticīgajiem. Tad sekos transfērs atpakaļ uz viesnīcu Bētlemē, naktsmiers.  

 
 
 



Pirmdiena / 23. decembris – Jeruzāleme 
 
Pēc brokastīm viesnīcā dosimies uz Jeruzālemi, uz Eļļas kalnu. Pavadīsim laiku lūgšanās un slavēšanā Eļļas 

kalna Jeruzālemes lūgšanu namā visām nācijām. Pēc tam uzsāksim iet Palmu svētdienas procesijas ceļu no 
Betfāgas līdz Jeruzālemes vecpilsētai- ceļu, ko Jēzus veica esot uz ēzeļa muguras. Pa ceļam apskatīsim arī 
Ǧetzemanes dārzu, vietu, kur Jēzus tika romiešu kareivju apcietināts naktī pirms krustā sišanas. Tad dosimies 
uz pusdienām Jeruzālemes vecpilsētā un iesim uz Dārza kapu, kur pavadīsim laiku slavēšanā un lūgšanā.  Tad 
dosimies atpakaļ uz Bētlemi. vakariņas. Dosimies uz Beit Džalas lūgšanu namu, kur būs iespēja mazliet 
nosnaust vai ari būt kopīgās lūgšanās. 

 
Otrdiena / 24. decembris – Bētleme. Ziemassvēku vakars 
 
Ziemassvētki ir pilni pārsteigumu. Muma būs iespēja ņemt dalību dziedāšanā Betlēmē. Svinēt 

ziemassvētkus Betlēmē. 18:00 Silites Laukumā, blakus Kristus dzimšanas baznīcai notiks ievērojams koncerts. 
Kur visticamāk arī mums būs iespēja dziedāt ar kori. Tā būs iespēja satikt cilvēkus no dāžādām tautām un kopā 
svinēt Kristus dzimšanas svētkus Betlēmē. Vakarā pēc koncerta kādā no baznīcām ( visticamāk Luterāņu 
Christmas Church ) notiks slavēšanas vakars un koncerts, kas noslēgsiem ar Ziemassvetku vakara 
dievkalpojumu .Tiem kuri vēlēsies varēs ari doties uz Ziemasvētku nakts Sv. Misi Kristus piedzimšanas baznīcā, 
bet to vajadzēs laicīgi rezervēt vietu. Tomēr visi varēs ies skatities laukā uz lielā ekrāna. Luterāņu baznīca ir tur 
pat aiz stūra no viesnīcas. Ir iespēja ari doties saldi gulēt pēc Ziemassvētka vakara dievkalpojuma! 

 
Trešdiena / 25.decembris – Jeruzāleme.    
 
Otros Ziemassvētkus iesāksim Jeruzālemē ar Ziemassvētku dievkalpojumu Christ Church! Pēc tam mums 

sekos svētku maltīte Jeruzālemes vecpilsētā. Turpināsim iepazīt vecpilsētu. Via Dolorosa, Kristus kapa bazilika. 
Lūgšanu nams 24/ -. Succat Hallel 

 
 
Ceturtdien/ 26 .Decembris – Stambula  
01:30 Mēs dosimies uz lidostu 
05:15 mēs izlidojam uz Stambula, 08:45 esam Stambulā. 
Stambulā mums sadarbībā ar “Turkish Airlines” mūsu grupai tiks nodrošināta ļoti īpaša ekskursija. Mēs 

tiksim savākti lidostā. Un dosimies organizētā braucienā pa Stabulu. Ekskursiju laikā būs nodrošināta maltīte. 
Mums būs angliski runājošs gids, bet ņemot vērā, ka eksursija būs speciāli mūsu grupai, mēs varēsim ari 
nodrošināt tulkojumu uz latviešu valodu.  

 
Mūsu lidojums uz Rīgu 15:55 un Rīgā mēs ielidosim 18:00. 
 
Svētceļojuma izmaksas 800 eiro.  
( Izmaksās ir iekļauts lidojums ar “Turkish Airlines”,  
viesnīcas, 3 reizes dienā ēdināšana, transports, ekskursijas,  
gids, programma un ieejas maksas pēc programmas ) 
 
info@godeepertours.com 
                  www.godeepertours.lv 
                                 +37129622742 ( WhatsApp ) Kaspars Ezeriņš 


