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ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ У СВЕТУ ЗЕМЉУ 
 

Израел – Палестина  

8 дана/7 ноћења, авионом и аутобусом 

 

 

1. дан 

ВИТЛЕЈЕМ 

Слетање на аеродром „Бен Гурион“ у Тел Авиву. По обављању пасошких 

формалности одлазак у град Богорођења – Витлејем. Смештај у хотел. 

Вечера, ноћење. 

 

 

 
Хотел „Manger Square“ 4* у Витлејему 

 

 

2. дан  

ВИТЛЕЈЕМ 

Света Литургија у Храму Богорођења. Доручак. Обилазак Јудејске 

пустиње са посетама манастирима: Лавра Светог Саве Освећеног, са 

најстаријом пећинском Црквом Светог Николаја Мирликијског из 484. 

године, најчувенији је манастир палестинског монаштва. Манастир је 

задужбина Преподобног аве Саве Освећеног по коме је Свети Сава Српски 

добио монашко име. На свом поклоничком путовању у Свету Земљу 1229. 

године, Свети Сава Српски је добио на дар и икону Богородице 
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Тројеручице, која се данас чува у Хиландару на Светој Гори; Лавра 

Светог Теодосија, задужбина великог пустиножитеља Светог Теодосија 

из 476. године, оснивача општежитељног монаштва, по коме манастир и 

носи име. Манастир је подигнут око пећине у којој су заноћили мудраци са 

истока након поклоњења Богомладенцу Христу, а у истој пећини су 

гробови великих светих палестинских пустиножитеља. Повратак у 

Витлејем и обилазак Цркве Христовог Рођења. Прву цркву подигао је 

Константин Велики 326. године, а обновио је и преукрасио Јустинијан 

Велики. И поред бројних рушења и обнова, она је и данас велелепна 

базилика, подигнута изнад пећине у којој се родио Спаситељ света, Господ 

Исус Христос. Поколоњење чудотворној Витлејемској икони Пресвете 

Богородице. Вечера, ноћење. 

 

 
Лавра Светог Саве Освећеног 

 
Лавра Светог Теодосија 

 

 
Црква Христовог Рођења 
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3. дан  

ВИТЛЕЈЕМ – ЈЕРУСАЛИМ – ВИТЛЕЈЕМ   

Доручак. Одлазак у Свети град Јерусалим. Обилазак Маслинске горе: 

Видиковац са којег се пружа величанствен поглед на Стари град 

Јерусалим у чијим зидинама се блистају куполе храмова и светиња трију 

великих монотеистичких вера. Упознавање са његовом историјом; место 

Христовог Вазнесења које чува последњу Христову стопу утиснуту у 

камену у тренутку Његовог славног Вазнесења данас је веома скромно, а 

некада је било наткриљено великом куполом, о чему сведоче остаци 

монументалног храма из времена Константина Великог; Посета руском 

манастиру Вазнесења у којем се налази камен на коме је стајала Пресвета 

Богородица у тренутку Вазнесења. Звоник манастира, познат као „руска 

свећа“, доминира панорамом Јерусалима. У манастиру се налази и капела 

подигнута на месту где је и први и други пут пронађена одсечена глава 

Светог Јована Крститеља. После подне се молитвено сећамо предаје 

Христа, његових мука и спасоносне жртве, ходећи Страдалним путем 

који нас води уским каменим улицама Старог града Јерусалима до Цркве 

Христовог Васкрсења – Светог Гроба Господњег, која је својим 

сводовима и куполама објединила Голготу – стену на којој је Христос 

разапет, Плочу помазања, Кувуклију – капелу унутар које је Свети Гроб 

Христов који се поштује као највећа светиња васцелог хришћанства, 

капелу Воздвижења Часног Крста, и друге светиње. Поклоњење 

Христовом Гробу. Повратак у хотел у Вителејем. Вечера, ноћење. 

 

 
Маслинска гора и видиковац 

 
Руски манастир Христовог Вазнесења 
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Via Dolorosa (Страдални пут) 

 

 
Црква Христовог Васкрсења (Гроба Господњег) 

 

4. дан 

ВИТЛЕЈЕМ – ЈЕРУСАЛИМ – ВИТЛЕЈЕМ  

Доручак. Одлазак у Јерусалим и обилазак Гетсиманског врта: Гроб Мајке 

Божије; поклоњење Гробу Мајке Божије, месту њеног Успења. У апсиди 

цркве чува се чудотворна икона Јерусалимске мајке Божије; посета 

Базилики агоније, подигнутој 1923. године по пројекту италијанског 

архитекте Антонија Барлуција, на темљима базилике из времена 

Константина Великог у гетсиманском врту, између хиљадугодишњих 

стабала маслина која памте речи Христове гетсиманске молитве. Своје 

друго име, Црква свих народа, добила је пошто су многи западноевропски 

народи својим прилозима омогућили да буде саграђена и украшена. У 

олтарском делу Цркве је камен на коме се Христос коленопреклоно молио 

свом Оцу небеском на Велики четвртак пре него што је био предан; 

обилазак руског манастира Марије Магдалине, задужбине руског 
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императора Александра III који, са својим типично руским позлаћеним 

луковичастим куполама, представља најлепши украс Гетсиманије. У Цркви 

се налазе мошти преподобномученица, велике књегиње Јелисавете 

Фјодоровне и инокиње Варваре. Одлазак у Ен Карем, град Јудин, ради 

посете руског манастира Горња у месту рођења Светог Јована 

Крститеља. Повратак у Јерусалим и обилазак древног манастира Часног 

Крста у коме се налази капела са часном трпезом изнад места где је расло 

Крсно дрво. Одлазак на гору Сион и обилазак Сале тајне вечере или 

Горњице у којој је Господ Исус Христос са својим ученицима јео своју 

последњу пасхалну вечеру и, преломивши хлеб и раздавши им вино, 

причестио их, установивши Евхаристију – Свету Тајну Причешћа. У овој 

горњој соби се Васкрсли Христос јавио окупљеним ученицима, и напосе, у 

њој је рођена Света црква у педесети дан по Васкрсењу када је у виду 

пламених језичака сишао Свети Дух на апостоле. У приземљу Сале тајне 

вечере налази се кенотаф, споменик у облику камена, који се поштује као 

гроб Светог цара Давида; Зид плача, једини остатак чувеног 

Соломоновог Јерусалимског Храма након разарања 70. године од стране 

Римљана, данас представља најсветије молитвено место јудаизма. Испред 

Зида плача Јевреји се свакодневно моле и певају псалме уз гестове који 

подсећају на плакање. Нас хришћане ово место везује за историју спасења 

старозаветним и јеванђелским причама, а још више великим догађајима 

Ваведења Пресвете Богородице, Христовог обрезања и Сретења, 

Христовог уласка у Јерусалим на Цвети, које Света Црква празнично 

прославља. Повратак у хотел у Витлејем. Вечера, ноћење. 

 

 
Гетсимански врт - Базилика агоније 

 
Руски манастир Марије Магдалине 
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Руски манастир Горња 

 
Манастир Часног Крста 

 
Сион - Сала тајне вечере и гроб светог цара Давида 

 
Зид плача 

 

 

5. дан 

ВИТЛЕЈЕМ – ЈЕРИХОН – ВИТЛЕЈЕМ 

Доручак. Одлазак у Ел Лазарију, библијску Витанију, где је био дом  

Марте и Марије, сестара Лазара, Христовог пријатеља. У Витанији је 

Христос учинио велико чудо васкрснувши Лазара, који је четири дана 

лежао у гробу и изашао из њега на Христове речи. Поклоњење гробу 

Лазара Четвородневног. Наставак путовања у Јерихон, најстарији град 

на свету, у којем је у манастиру Светог пророка Јелисеја и дан данас 

Сикамора, дрво на које се попео цариник Закхеј, будући низак растом, како 

би видео Господа. Обилазак манастира Четрдесетнице на Гори Кушања 
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изнад Јерихона. Посета манастиру Светог Герасима Јорданског. 

Повратак у хотел у Витлејем. Вечера, ноћење. 

 

 
Витанија - гроб Лазара Четвородневног 

 

 
Јерихон - најстарији град на свету 

 
Манастир Четрдесетнице на Гори Кушања 

 
Манастир Светог Герасима Јорданског 

 

 

6. дан 

ВИТЛЕЈЕМ – НАЗАРЕТ – ТИВЕРИЈА   

Доручак. Путовање на север, у Галилеју, где је Господ Исус Христос 

провео своје детињство и младост. Одлазак на Гору Преображења Тавор 

и посета православном манастиру Светог пророка Илије. Обилазак 

православног манастира Светог Ђорђа у Кани Галилејској, подигнутог 

у близини куће Симона Кананита у којој је на свадби Христос започео 
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своју славу чудом претварања воде у вино. Долазак у Назарет, град 

Благовести, и обилазак римокатоличке Цркве Благовести на месту куће 

Светог Јосифа Заручника у којој је живела Света Породица, и 

православне Цркве Светог Архангела Гаврила у којој се налази бунар 

Пресвете Богородице, на којем је Богородица чула Гаврилов архангелски 

поздрав и радосну, благу вест о рођењу детета који ће бити Спаситељ 

света. Долазак у Тиверију, град на обали Галилејског језера. Смештај у 

хотел. Вечера, ноћење.  

 

 
Тавор - Гора Преображења 

 
Манастир Светог Ђорђа у Кани Галилејској 

 
Назарет - Црква Светог Архангела Гаврила 
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Хотел „Restal“ 4* у Тиверији на обали Галилејског језера 

 

7. дан 

ТИВЕРИЈА  

Света Литургија у манастиру Свете Марије Магдалине. Доручак. 

Обилазак светиња на обалама Галилејског језера: манастир 

Дванаесторице апостола у Капернауму, са црквом из 1925. године, који 

чува успомену на призив простих галилејских рибара у апостолство; 

Табха, место Христовог чуда умножења хлебова и риба, са базиликом 

украшеном подним мозаицима високе уметничке вредности и лепоте; Гора 

блаженства, на којој је Христос одржао беседу о врлинама по којима 

треба да се живи како би се задобило Царство Небеско. Ручак на којем 

ходочасници традиционално обедују рибу Светог Петра. Одлазак у кибуц 

Јарденит на обалу свете реке Јордан где ће поклоници имати прилику да 

уђу у њене освећене воде. Повратак у хотел у Тиверију. Вечера, ноћење. 

 

 
Капернаум - манастир Дванаесторице апостола 
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Табха - место Христовог чуда умножења хлебова и риба 

 
Кибуц Јарденит - погружавање на обали свете реке Јордан 

 

8. дан 

ТИВЕРИЈА – ТЕЛ АВИВ 

Доручак. Полазак за Тел Авив-Јафу. Обилазак руског манастира Светог 

апостола Петра у чијој порти се налази пећина са гробом Свете праведне 

Тавите. Посета Цркви Светог великомученика и победоносца Ђорђа у 

Лиди, у чијој крипти су приликом обновљења Храма у време цара 

Константина биле пренете из Никомидије свечеве мошти и биле положене 

у гроб коме и данас бројни хришћани указују поштовање. Трансфер до 

аеродрома „Бен Гурион“ у Тел Авиву. 

 

 
Руски манастир Светог апостола Петра у чијој порти се налази пећина са 

гробом Свете праведне Тавите 

 
Црква Светог великомученика и победоносца Ђорђа 
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ЦЕНА на упит. Молимо Вас да нас контактирате. 

 

Аранжман поклоничког путовања је прављен на бази минимум 20 путника. 

 

 

АРАНЖМАН ОБУХВАТА 

Tуристичку визу за улазак и боравак у Израелу за одговарајући број дана 

за носиоце БиХ пасоша (организатор путовања се ограђује од 

одговорности у случају одбијања појединаца за издавање визе); превоз 

аутобусом високе туристичке класе (клима, аудио и видео опрема) на 

назначеној релацији, смештај у хотелима: „Manger Square“ 4* или сличан 

са 4* у Витлејему, „Restal“ 4* или сличан са 4* у Тиверији, локална 

категоризација, на бази полупансиона (вечера, доручак – шведски сто) у 

двокреветним и трокреветним собама са купатилом; комплетне обиласке са 

улазницама по програму; ручак са рибом Светог Петра на менију; превоз 

минибусом до манастира Светог Саве Освећеног и до Тавора; жичару за 

Гору Кушања; грамату Јерусалимске патријаршије; напојнице за локалног 

водича и возача; услуге стручног водича, и трошкове организације 

путовања.  

 

Путницима који немају здравствено осигурање организатор обезбеђује 

полису путничког здравственог осигурања за период путовања. 

 

Доплата за једнокреветну собу износи око 250 €.  

 

Организатор путовања задржава право измене програма у случају 

ванредних околности, као и измену цене аранжмана за одговарајући износ, 

уколико дође до промене цена на тржишту.   

 

АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА 

Авионску карту коју је неопходно купити приликом пријаве за поклоничко 

путовање. Организатор путовања може да посредује у резервацији и 

куповини авионских карата за групу путника. 


