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CITY BREAK TEL AVIV 
 

Tel Aviv, cel mai mare oraș din Israel, după Ierusalim, este o destinație plină de contraste, cu clădiri noi 
din sticlă, la un loc cu edificii ridicate în urmă cu peste 2.000 de ani, plaje largi cu nisip fin și o viață de 
noapte efervescentă. Orașul are o istorie complicată, ca și întreaga țară de altfel, unde veți descoperi un 
spațiu urban modern, cosmopolit, care debordează de viață, oferind numeroase distracții. Tel Aviv 
găzduiește mare parte din instituțiile de stat israeliene și alături de alte nouă orașe din jurul său formează 
conglomeratul urban Guș Dan, cu o populație de peste trei milioane de locuitori.  
 
Info Sejur: 
 Destinaţie: Tel Aviv 
 Durata sejur: 4 zile  
 Tarif de la: 360 Euro / persoană 
 Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane.  
o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  
 
Top Obiective turistice din Tel Aviv: 
 

• Natură şi Peisaje: Grădinile HaPisgah, Muntele Sion, Muntele Templului  
 

• Artă şi arhitectură: Turnul cu Ceas, Podul Dorinţelor, Piaţa Kedumim, Bulevardul Rotschild, 
Clădirea Independenţei, Turnul Păcii, Nahalat Binyamin, Construcții Bauhaus, Mormântul 
Regelui David, Drumul Crucii, Mormântul Sfânt, Zidul Plângerii, Domul Stâncii 
 

• Experienţe şi Distracţii: Vizitarea zonei comerciale Kikar Magen David, Muzeul Israelian 
Eretz, Muzeul de Artă, Muzeul Sommer de Artă Contemporană și Muzeul de Istorie al Forțelor 
de Apărare Militare Israeliene, Centrul Davidson 

 
Ziua 1:  Bucureşti – Tel Aviv 
Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă cu compania Tarom, zbor RO 151 (16:25 / 19:00) 
spre Tel Aviv, unde după formalitățile vamale veți merge la hotel pentru cazare. Cazare la Hotel 
ULTRA TEL AVIV 3*. 
 
Ziua 2:  Tel Aviv 
Mic dejun. În această zi veți putea explora oraşul îndreptându-vă spre Jaffa, vechiul port, în jurul căruia, 
începând cu sec. al XX-lea, s-a dezvoltat modernul oraş Tel Aviv. Poarta de intrare pentru lemnul de 
cedru necesar construcţiei Templului din Ierusalim, menţionată adesea în Biblie prin asocierea cu 
miracolele înfăptuite de Sf. Petru şi cu fuga Profetului Iona, Jaffa a devenit în zilele noastre principala 
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atracţie turistică pentru locuitorii Tel Avivului, aflat în imediata apropiere. Veți putea explora oraşul 
într-un tur pietonal, pe parcursul căruia veți vedea câteva dintre cele mai importante simboluri ale sale: 
Turnul cu Ceas, Grădinile HaPisgah, Podul Dorinţelor precum şi Piaţa Kedumim, centrul zonei vechi, în 
jurul căreia se găsesc nenumărate restaurante precum şi magazine cu suveniruri. Alte obiective 
importante care merită vizitate sunt: Kikar Magen David, zona  comercială, cartierul iemenit, artera 
pietonală Nahalat Binyamin, Bulevardul Rotschild cu Clădirea Independenţei, unde David Ben Gurion a 
ratificat întemeierea statului Israel, precum şi Turnul Păcii, primul zgârie nori construit în Tel Aviv. 
Deşi tânăr din punct de vedere al întemeierii, Tel Aviv a devenit un important centru economic, 
tehnologic dar şi turistic, prezenţa în număr mare a edificiilor construite în stil Bauhaus ducând la 
includerea zonei centrale în Patrimoniul Mondial UNESCO, loc care nu trebuie ratat în cadrul vizitelor 
din această zi. Cazare la Hotel ULTRA TEL AVIV 3*. 
 
Ziua 3:  Tel Aviv – Ierusalim – Tel Aviv 
Mic dejun. Timp liber pentru vizite și activități individuale în Tel Aviv sau puteți face o excursie de o zi 
la Ierusalim, oraşul care, datorită rolului jucat în cele trei religii monoteiste, iudaismul, creştinismul şi 
islamul, a fost de-a lungul istoriei sale zbuciumate atât centru de reculegere şi de înălţare spirituală cât şi 
teren pentru cele mai aprige şi sângeroase dispute teritoriale şi ideologice. Veți putea începe turul 
pietonal de la Muntele Sion, cel de la care îşi trage numele sionismul, mişcarea evreilor pentru recrearea 
propriului stat, unde veți vizita Mormântul Regelui David, al treilea rege biblic, cuceritorul 
Ierusalimului şi astfel continuatorul lui Saul în întemeierea statului. De aici, prin poarta Sionului, veți 
pătrunde în zona cartierului evreiesc şi a celui creştin, unde mai întâi, veți vizita sinagogile sefarde, 
construite pentru a adăposti comunitatea de rit spaniol din Ierusalim. Veți continua apoi cu Drumul 
Crucii, calea urmată de către Iisus spre locul sacrificiului, pe care urmând-o veți ajunge în cel mai 
reprezentativ loc al creştinătăţii, Mormântul Sfânt. În continuare vă veți îndrepta spre alt loc important, 
de data aceasta pentru evrei, Zidul Plângerii. Piaţa din fața zidului este aproape în permanenţă gazda 
ceremoniilor evreieşti, precum Bar Mitzvah, sărbătorirea maturităţii băieţilor, sau depunerea 
jurământului militar pentru Forţele Militare Israeliene, Tzahal. Veți merge apoi la Centrul Davidson, 
muzeul unde se păstrează mărturii arheologice ale istoriei primului şi al celui de-al doilea Templu. În 
această zi, în funcţie de restricţiile de securitate şi de orele de acces, veţi putea să vizitaţi Muntele 
Templului şi Domul Stâncii, loc deopotrivă sfânt pentru iudaism cât şi pentru islam, pentru că de aici se 
spune că Profetul Mahomed a întreprins călătoria nocturnă spre Tronul lui Dumnezeu. Cazare la Hotel 
ULTRA TEL AVIV 3*.  
 
Ziua 4:  Tel Aviv – București 
Mic dejun. În această zi vă recomandăm să vizitați unele dintre cele mai importante muzee din oraș, 
cum ar fi: Muzeul Israelian Eretz, Muzeul de Artă, Muzeul Sommer de Artă Contemporană și Muzeul 
de Istorie al Forțelor de Apărare Militare Israeliene sau să vă relaxați la plajă. Tel Aviv este plasat pe 
coasta Mării Mediterane, iar plajele de aici sunt foarte animate, cu nisip fin, o întindere de apă azurie și 
atmosferă de vacanță, cu oameni care cântă la tobe sau practică diverse sporturi, cu restaurante și baruri. 
Pentru cei care își doresc mai multă liniște, există și plaje lipsite de agitație, mai retrase, în care natura 
pare să fie stăpâna supremă. Plecare spre Bucureşti cu zborul companiei Tarom RO 152 (20:05 / 22:50).  
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TARIFUL INCLUDE: 
- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Tel Aviv și Tel Aviv – Bucureşti cu compania Tarom 
- taxele de aeroport 
- un bagaj de cală / persoană 
- 3 nopţi de cazare cu mic dejun la hotel de 3*  
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 
- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: aprox. 45 euro / persoană 
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 
- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  
- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 
informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 
partenerul local 
 
ACTE NECESARE: 
- pașaport electronic valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei. Nu este permisă intrarea în Israel pentru cetățenii 
români care dețin în pașaport o viză de intrare în Iran.  
- nu se acceptă paşaport temporar 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
-  pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  
- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 
- oferta zilei este valabilă în ziua respectivă în limita disponibilității locurilor în momentul rezervării 
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte  
 
OBSERVAŢII: 
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 
a-i permite să părăsească teritoriul propriu 
- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 
urmare a întârzierii acestora 
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 
respectă standardele locale 
- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 
se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 
precizat în program 
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 
raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste 
cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare 
pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 
numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL 
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 
eventualelor despăgubiri 
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 
părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 
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adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 
aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 
- copiii au nevoie de paşaport individual  
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme 
de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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