
 

Diena Programma* 
14.11.2020, Sestdiena 
 

11:00 Pulcēšanās Rīgas lidostā, svētbrīdis lidostas kapelā (laicīga ierašanās obligāta) 
15:00 Izlidošana no Rīgas lidostas 
19:10 Ielidošana Ben Gurion lidostā Telavivā 
20:30 Transfērs uz viesnīcu Bētlemē (vakariņu paciņas autobusā) 
21:30 Ierašanās un iekārtošanās viesnīcā, naktsmiers 

15.11.2020, Svētdiena 
Bētleme 
Hebrona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nakts viesnīcā  Bētlemē) 

08:00 Brokastis 
09:30 Piena Grota un Kristus Piedzimšanas katedrāles apskate (rīta svētbrīdis katedrālē) 
11:30 Kristus Piedzimšanas grotas apskate 
12:30 Izbraukšana uz Hebronu 
12:45 Pusdienas Bētlemē pa ceļam uz Hebronu 
13:30 Izbraucam uz Hebronu 
14:30 Hebronas vecpilsēta un Patriarhu atdusas vieta 
16:00 Mamre- Ābrahāma ozols un Svētās Trīsvienības Krievu pareizticīgo klosteris un Ticības 
Tēvu dievnams 
17:00 Stikla un keramikas darbnīca- tradicionālo rokdarbu apskate 
17:30 Dodamies atpakaļ uz Bētlemi 
18:30 Vakariņas viesnīcā 
19:30 Vakara dievkalpojums Bētlemes Luterāņu baznīcā 

16.11.2020, Pirmdiena 
Jērika 
Jordānas upe 
 
 
 
 
 
 
(nakts viesnīcā Bētlemē) 

07:00 Brokastis 
07:30 Izbraukšana uz Jēriku 
08:30 Svētā Jura no Kuzibas klosteris - pravieša Ēlijas ala, kur kraukļi viņam pienesa ēdienu 
10:00 Pārgājiens cauri Wadi Qelt ielejai Jūdejas tuksnesī uz Heroda ziemas pils drupām 
12:30 Pusdienas Jērikā 
13:30 Jērikas pilsēta un Ēlisa avots- Vecās Derības laika Jērika 
14:30 Qasr Al Yahud - Jēzus kristību vieta Jordānas upē, dievkalpojums, pagremdēšanās upē 
16:00 Svētā Gericima klosteris- Jūdejas tuksneša oāze  
17:00 Došanās atpakaļ uz Bētlemi 
18:30 Vakariņas viesnīcā 

17.11.2020, Otrdiena 
Nablus 
Sebaste 
Burkin 
 
 
 
 
 
 
 
(nakts viesnīcā Bētlemē) 

07:00 Brokastis 
07:30 Izbraukšana uz Nablus pilsētu 
09:00 Jēkaba aka- vieta, kur Jēzus runāja ar samariešu sievieti 
10:00 Nablus vecpilsēta un tirgus, nogaršojam “knafeh”- vietējais saldais ēdiens 
12:00 Pusdienas Sebastē 
13:00 Senās Samārijas galvaspilsēta, ķēniņa Omri pilsdrupas, Jāņa Kristītāja baznīcas drupas 
13:30 Brīvdabas dievkalpojums baznīcas drupās 
14:30 Izbraucam uz Burkin ciemu 
15:15 Desmit spitālīgo dziedināšanas brīnuma Grieķu pareizticīgo baznīca 
16:00 Izbraucam atpakaļ uz Bētlemi 
17:30 Olīvkoka darbnīca, tradicionālie suvenīri 
18:30 Vakariņas viesnīcā 

18.11.2020, Trešdiena 
Nācarete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nakts viesnīcā Tibērijā) 

06:00 Izbraucam uz Nācareti 
07:30 Brokastis pa ceļam uz Nācareti degvielas uzpildes stacijā (brokastu paciņas līdzi) 
10:00 Nācaretes ciems- brīvdabas ekspozīcija par Jēzus laika ikdienas dzīvi 
*Svinīgā ikonas iesvētīšana Marijas Pasludināšanas bazilikā, dievkalpojums, svinīgais pasākums 
Chemin Neuf kopienā blakus bazilikai, pusdienas kopienā, brīvs laiks Nāceretes vecpilsētā, 
iespēja apskatīt Svētā Jāzepa baznīcu, Sinagogas baznīcu un Marijas aku- Grieķu pareizticīgo 
baznīcu 
18:00 Izbraucam uz viesnīcu Tibērijā, iekārtošanās viesnīcā, vakariņas, naktsmiers 
19:30 Brīvprātīgi iespēja doties uz vietējo SPA- karsto avotu baseini, sauna un tvaika istaba, 
ieejas maksa 35NIS 
*Šīs dienas programma tiks saskaņota, kad būs pieejama precīza informācija par gaidāmo 
pasākumu 

Svētceļojums uz Bībeles Zemi 
14.11.2020 - 22.11.2020 945€ 



 
 
 

 
* Ir pieļaujamas izmaiņas programmā nestabilas politiskās situācijas gadījumā vai arī mums 
neparedzētu apstākļu ietekmē. 
 
* Svētceļojumā līdzi dosies luterāņu mācītājs un dievkalpojumi tiks svinēti pēc luterāņu 
dievkalpojumu kārtības. 

 
 
 
 
 

19.11.2020, Ceturtdiena 
Galileja 
Magdala  
Tabgha 
 
 
 
 
 
 
 
 (nakts viesnīcā Bētlemē) 

(Brīvprātīga izvēle- saullēkta sagaidīšana ap plkst. 06:10; 15 minūšu brauciens līdz Arbela kalnu 
grēdas skatu punktam, jāizsauc taksis plkst. 05:50, maksa par taksometru ap 30NIS no personas) 
07:30 Brokastis 
08:30 Izbraucam uz Magdalu 
09:00 Rīta dievkalpojums Magdalā, pēc tam apskatām Magdalu- zvejnieku pilsētiņu Galilejas 
ezera krastā ar 1.gadsimta ciemata un sinagogas drupām 
11:00 apskatām Tabghu, vietu, kur Jēzus parādījās mācekļiem pēc augšāmcelšanās, un vieta, kur 
notika maizes un zivju pavairošanas brīnums 
12:30 Pusdienas- Pētera zivs 
14:00 Brauciens ar laivu pa Galilejas ezeru 
15:30 Izbraucam atpakaļ uz Bētlemi 
18:30 Vakariņas viesnīcā 

20.11.2020, Piektdiena 
Jeruzāleme 
Eļļas kalns 
Vecpilsēta 
 
 
 
 
 
 
 
 (nakts viesnīcā Bētlemē) 

07:00 Brokastis 
08:00 Izbraucam uz Jeruzālemi 
09:00 Rīta dievkalpojums Augusta Victoria Luterāņu baznīcā Eļļas kalnā 
11:00 Jeruzālemes panorāmas skats no Eļļas kalna  
11:15 Dodamies lejup pa Eļļas kalnu, Ğetzemanes dārzs 
12:30 Kristus ciešanu ceļš un Kristus Kapa bazilika ar koptu, etiopiešu un sīriešu kristiešu 
kapelām 
14:00 Pusdienas vecpilsētā 
15:00 Brīvs laiks vecpilsētā Kristiešu kvartālā 
17:00 Jūdu kvartāls: Cardo iela, Platais mūris un Raudu mūris, Sabata sagaidīšana 
18:30 Izbraucam uz Bētlemi 
19:30 Vakariņas 

21.11.2020, Sestdiena 
Kumrāna 
Nāves jūra 
 

 
 
 
 
 

(nakts viesnīcā Bētlemē) 

06:30 Brokastis 
07:00 Izbraucam uz Nāves jūru 
08:00 Apskatām Labā Samārieša muzeju 
09:00 Dievkalpojums Labā Samārieša Bizantijas laika baznīcas drupās 
10:30 Izbraucam uz Kumrānu 
11:00 Kumrānas apskate 
12:30 Izbraucam uz Ein Gedi 
13:10 Pusdienas un atpūta Ein Gedi SPA- atpūtas komplekss Nāves jūras krastā, iespēja peldēt 
Nāves jūras sāļajos ūdeņos, uzlikt dubļu maskas, peldēt sērūdens baseinā vai parastā baseinā. 
SPA kompleksā ir arī masāžas pakalpojumi, bet tie ir par atsevišķu samaksu 

22.11.2020, Svētdiena 
 
 

02:30 Transfērs uz lidostu 
06:40 Izlidošana no Ben Gurion lidostas Telavivā 
11:05 Ielidošana Rīgas lidostā 



Svētceļojumu organizē GODeeper Tours- kristiešu dibināta tūrisma aģentūra Bētlemē 
 
Ceļojuma cenā iekļauts: 
 Avio biļetes Rīga – Telaviva, tiešais reiss, nododamā bagāža 20kg, rokas bagāža 8kg 
 Transporta pakalpojumi visa ceļojuma laikā 
 Nakšņošana 3*** viesnīcās divvietīgos vai trīsvietīgos numuros ar dušu un WC 
 Latviski runājoša gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā, kā arī grupas vadītāja un mācītāja palīdzība 
 Brokastis un vakariņas viesnīcā- atvērtā bufete 
 Pusdienas vietējos restorānos katru ceļojuma dienu 
 Ieejas maksa visos apskates objektos, kas iekļauti programmā 
 Izbrauciens ar laivu pa Galilejas ezeru 
 Ieejas maksa Ein Gedi SPA kompleksā pie Nāves jūras 
 Dzeramnauda šoferim, gidam un viesnīcu personālam saskaņā ar vietējām tūrisma pakalpojumu tradīcijām 
        
Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 Apdrošināšana (obligāta uz visām ceļojuma dienām) 
 Nakšņošana vienvietīgos numuros, par to jāmaksā papildus 200 eiro 
 Izmaksas apskates objektos, kas nav pieminēti programmā  
 Personīga rakstura izdevumi 
 Papildus izmaksas par dzērieniem ēdienreižu laikā 
 Izmaksas par vīzas izsniegšanu LR nepilsoņiem 
 Visas citas izmaksas, kas nav iekļautas sarakstā “Ceļojuma cenā iekļauts” 

 
Pieteikšanās svētceļojumam: 
 Iepriekš sazinoties ar grupas vadītāju Ingrīdu Briedi rakstot uz ingridas.briedes@gmail.com  
vai zvanot uz mob.tel. 26163210 
   Veicot pirmo iemaksu 305 eiro līdz 01.08.2020 uz zemāk norādīto kontu: 

 
Fonds ”Tuvāk Tev” 

Reģ. nr. : 40008175786 
Konts: Swedbank 

LV64HABA0551043835008 
Maksājuma mērķī norādīt: ”Ziedojums svētceļojumam 1422112020” 

 
 Gala maksājums jāveic uz vietas: 640 eiro , 14.11.2020 

 
Atteikšanās no svētceļojuma: 
 Līdz 01.09.2020- zaudētā summa 70 eiro 
 Pēc 01.09.2019- zaudētā summa 150 eiro 
 Pēc 01.10.2020- zaudētā summa 305 eiro 
 
Praktiska informācija: 
 Pirms svētceļojuma tiks organizēta informatīva tikšanās (vieta un laiks tiks precizēti). Šo tikšanos ieteicams apmeklēt, lai 
iegūtu vairāk informācijas par braucienu, kas palīdzēs sagatavoties svētceļojumam, kā arī tā būs lieliska iespēja satikt savus 
ceļojuma biedrus un pabūt kopīgā sadraudzībā. 
 Lūdzam pārbaudīt savas pases derīguma termiņu! Pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. Nederēs 
pases, kas izdotas līdz 2002. gada 30. jūnijam, kā arī tās pilsoņu un nepilsoņu pases, kurām derīguma termiņš ir izsniegts uz 50 
gadiem. 
 Nepilngadīgajiem nepieciešama pase, dzimšanas apliecība vai tās notariāli apstiprināta kopija, ja svētceļojumā dodās bez 
vecākiem, nepieciešama rakstiska notariāli apstiprināta vecāku atļauja. 
 

“Es priecājos, kad man teica: "Iesim Tā Kunga namā!"  
Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme.” Ps. 122:1-2 


