Pažadėtoji žemė - Izraelis ir Jordanijos
gamtos lobiai (12 d.)
Programa
1 DIENA
Vakare atskrisime į Amano oro uostą. Susitvarkysime sienos kirtimo formalumus ir susitiksime su
gidu, kuris lydės mus šios istorinės kelionės metu po Jordaniją. Atvyksime į viešbutį Amane arba
Medaboje, kur ir nakvosime.
2 DIENA Džarašas – Amanas
Pusryčiaujame viešbutyje. Vyksime į Džarašą. Tai vienas geriausiai pasaulyje išlikusių senovės
romėnų miestų. Jau daugiau nei 6500 metų čia maišosi graikų, romėnų bei rytų arabų tradicijos,
kas atsispindi unikalioje miesto architektūroje. Čia patirsite itin gausią religijų, kalbų ir žmonių
įvairovę, pasijusite tikrais pasaulio piliečiais. Senasis miestas turi daug ką parodyti, tiek įspūdingas
šventyklas ant kalvų, grįstas gatveles, nuvedančias į senoviškus teatrus, pirtis ir kolonadas. Šiame
sename, kosmopolitiniame mieste ir papietausime. Keliausime į Aljuno miestą Jordanijos šiaurėje.
Tai itin žalia ir derlinga vietovė, tikras kontrastas visą supančiai dykumai ir pilna natūralių gamtos
stebuklų. Šį miestą nuo kalvos viršūnės stebi senoji Aljuno tvirtovė, pastatyta XII amžiuje apginti
miestą nuo kryžiuočių – ją galėsime apžiūrėti iš arčiau. Toliau keliai mus ves atgal į Amaną –
Jordanijos sostinę, kurioje susipina senovės istorija su modernia civilizacija. Šis miestas yra itin
senas, Biblijoje minimas kaip Rabbah Ammon, o romėnų vadintas Filadelfija. Pasigrožėsime
senosiomis miesto įžymybėmis, aplankysime citadelę, gubernatoriaus rūmus bei leisimės po jaukias,
vinguriuojančias senamiesčio gatveles ir pasijusime miesto gyvenimo dalyviais. Čia taip pat bus
proga paragauti tradicinių patiekalų jaukiuose restoranėliuose ir gatvės maisto kavinėse, o
norintiems ilgiau atsiminti šį unikalų miestą rekomenduojame aplankyti suvenyrų krautuvėles. Po
įspūdžių naujoje šalyje vakarieniausime ir nakvosime viešbutyje Amane arba Madaboje.
3 DIENA Madaba – Nebo kalnas – Betanė – Negyvoji jūra
Pusryčiausime viešbutyje. Pirmoji mūsų stotelė Levanto krašte bus Madaba – mozaikų miestas. Čia,
Šv. Jurgio bažnyčioje saugomas vienas iš krikščioniškųjų turtų – Šventosios žemės žemėlapis,
sudėliotas iš mozaikos. Tai itin preciziškas darbas, sukurtas V amžiuje po Kr. ir iki šių dienų išlikęs
testamentas uoliam krikščionių tikėjimui. Pradėsime kelionę po biblijines vietas ir pirmiausia ką
aplankysime bus Nebo kalnas. Šio kalno viršūnėje, Mozei Dievas parodė kelią į Pažadėtąją žemę jo
tautai. Deja, Mozė niekada nepasiekė šios žemės, o mes tegalime įsivaizduoti žemę, kurią jis matė,
žvelgdami į kvapą gniaužiančią panoramą nuo Nebo viršukalnės: pamatysime Jordano upę, Jericho
miestą, o labai giedrą dieną – ir Jeruzalę. Nusileidę nuo kalno aplankysime Betanę – vietą prie
Jordanijos upės, kurioje Jėzus Kristus buvo pakrikštytas. Baigę gėrėtis dykuma ir biblinėmis
istorijomis, vyksime pailsėti prie Negyvosios jūros – žemiausio pasaulio žemės taško, net 430 metrų
žemiau jūros lygio. Čia turėsime galimybę išsimaudyti ir savo kūnu išbandyti jūros druskas,
mineralus ir mikroelementus. Vakarieniausime ir ilsėsimės viešbutyje prie Negyvosios jūros.
4 DIENA Kerak – Petra
Pusryčiausime viešbutyje. Išvyksime į vieną paslaptingiausių ir įspūdingiausių pasaulio vietų –
Petrą. Važiuosime pro stulbinantį Wadi el Mujib kanjoną, kuris mus nuves prie Kerak. Čia
aplankysime 1142 metai pastatytą, karų ir laiko užgrūdintą Kerak pilį – buvusią kryžiuočių tvirtovę.
Apžiūrėsime šią pilį tiek iš impozantiškos išorės, tiek iš vidaus, kur mus pasitiks tvirti, arkinių
konstrukcijų kambariai, menantys XII amžių. Vėliau, atvykę į Petros miestą, apsistosime viešbutyje,
vakarieniausime ir nekantriai lauksime rytojaus, kai galėsime pamatyti vieną iš žmonijos sukurtų

stebuklų. Labiausiai nuotykių ištroškę keliautojai turės galimybę keliauti į Petros miestą naktį ir
pasigėrėti ja žvaigždėto dangaus ir žvakių šviesų fone.
5 DIENA Petra – Wadi Rum dykuma
Šiandien laukia nuotykių ir veiksmo kupina diena. Aplankysime dvi įspūdingiausias vietas
Jordanijoje – Petrą ir Wadi Rum dykumą. Pusryčiausime viešbutyje ir anksti ryte, kol dar nėra
kaitinančios saulės ir daug žmonių, pradėsime kelionę po nepakartojamą Petrą. Šis miestas,
išskaptuotas raudono smiltainio uolose, buvo pastatytas klajoklių Nabatėjų, kurie mokėjo
prisijaukinti dykumą. Nabatėjai įkūrė Petrą dėl jos patogios pozicijos šalia prekybos kelių, tačiau ne
prekyba garsina Petrą kaip vieną iš septynių naujųjų pasaulio stebuklų. Tai šios vietos architektūra,
vandens išgavimo inžinerija, siauri laiptuoti takai, anksčiau vedę pirklius ir klajoklius per pavojingą
dykumą ir didingi istorinių šeimų nekropoliai ir kapai-šventyklos. Petros rūmus pasiekti galima tik
perėjus kvapą gniaužiantį Sik tarpeklį, kuriuo beduinai atklysdavo apsistoti Petros menėse ir
apsisaugoti nuo žvarbių dykumos vėjų. Taip pat turėsite galimybę nujoti šiuo tarpekliu ant žirgo. Tai
bus ištvermės reikalaujanti diena, tačiau šis istorijos perlas jus sužavės savo didybe. Turėsime laiko
trumpiems pietums ir toliau keliausime į Wadi Rum - Mėnulio slėnį – kuris laukia mūsų įkaitęs
nuolatinėje saulėje. Šis slėnis buvo išskaptuotas vėjo ir kitų gamtos jėgų uolose, taip sukuriant
mistišką, ne šio pasaulio vaizdą. Šią raudono smėlio dykumą su vėjo suformuotomis uolomis
įdomiausia patirti yra keliaujant visureigiais, būtent kuriais mes ir važiuosime atvykę į Wadi Rum
stovyklavietę. Važiuodami pro uolas, nepraleiskite progos paieškoti raižinių ir piešinių uolose,
paliktų tūkstantmečius čia gyvenusių ir keliavusių klajoklių. O tikrąją dykumos dvasią patirsime
vakarodami po žvaigždėtu dangumi. Turėsime visą naktį tyrinėti dangų ir patirti nežemišką
dykumos tylą, nes vakarieniausime ir nakvosime stovyklavietėje Wadi Rum slėnyje
6 DIENA Raudonoji jūra
Pusryčiausime dykumoje. Atsisveikinsime su šia magiška vieta ir iškeliausime link Raudonosios
jūros, apsistosime viešbutyje ir ilsėsimės. Maudynės, šiltas vanduo, saulė – viskas ko reikia tikram
atokvėpiui. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje.
7 DIENA Masadas - Betliejus
Pusryčiausime viešbutyje. Atsisveikinsime su šilta Raudonąja jūra ir vyksime į kelionę po Izraelį itin seną šalį, Biblijoje minimą kaip Dievo tautai Pažadėtą žemę. Keliausime per Aravos dykumą, kur
pamatysime dykumos peizaže iškilusias didingas 50 metrų aukščio raudonąsias uolas, vadinamas
Karaliaus Saliamono bokštais. Pakeliui esant galimybei apsilankysite specializuotoje kosmetikos
parduotuvėje, kurioje parduodami produktai pagaminti iš Negyvosios jūros mineralų, dar kartą
išbandysime vandens sūrumą. Atvyksime į Masados tvirtovę. Tai karaliaus Erodo pastatyta tvirtovė
ant stalkalnio viršūnės, sujungta su kalnu sutvirtinimais. Išdidžiai tvirtovė tarnavo kaip slėptuvė dar
nuo I amžiaus pr. Kr. ir gynė žydų tautą nuo romėnų. Nuo šios viršukalnės galėsime pasigėrėti
Negyvosios jūros bei Judėjų dykumos vaizdais, o taip pat pamatyti išlikusius karaliaus įrengtus
ištaigingų rūmų kompleksus, kareivines bei ginklų ir maisto sandėlius. Po šių nuotykių dykumoje
vykstame į Betliejų. Atvykę pradėsime kelionę per Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Tai ne tik
pažintinė, bet tikintiems ir dvasinė patirtis, o visos lankytinos vietos paliečia mus visus savo
amžiumi ir sienose išsaugota istorija. Pradėsime pažintį su Pažadėtąja žeme nuo Betliejaus –
Kristaus gimimo vietos. Aplankysime Jėzaus gimimo bažnyčią, kuri buvo pastatyta virš tvartelio,
kuriame Jis gimė. Taip pat aplankysime Piemenėlių lauko koplyčią, kuri savyje išlaiko prisiminimą
apie piemenėliams apsireiškusį Viešpaties angelą. Vakarieniausime ir nakvosime Betliejuje.
8 DIENA Jeruzalė
Pusryčiaujame viešbutyje. Šiandien tęsime kelionę per Jėzaus gyvenimą ir aplankysime dar daugiau
biblinių vietų - vyksime susipažinti su Jeruzale. Čia žingsniuoti pradėsime nuo Šv. Stepono vartų ir
eisime Via Dolorosa – paskutiniu Jėzaus Kristaus keliu prieš nukryžiavimą. Šiame kelyje Jėzus

suklupo devynis kartus ir kiekvieną stotelę galime pamatyti ir mes, prisiliesti prie šios tragiškos
istorijos. Šis kelias veda į Golgotos kalną, kur ir buvo nukryžiuotas Mesijas. Šią istoriją baigsime
Kristaus Kapo bažnyčioje – šventoje, piligrimų lankomoje vietoje, kurioje buvo palaidotas ir trečią
dieną prisikėlė Jėzus Kristus. Po tokios įtemptos dienos būtinas atokvėpis ir mes jį rasime senajame
Jeruzalės turguje. Laisvu laiku bevaikščiodami šiame turguje, pamėgtame ne tik turistų, bet ir
vietinių, patirsite šurmuliuojantį prekybininkų gyvenimą. Spalvoti, Vidurinių rytų stiliaus rūbai,
rankdarbiai, knygos, kvapnūs prieskoniai ir vietinis gatvės maistas apsuks galvą ir leis patirti dalelę
vietinio gyvenimo šiame istoriniame mieste. Kiek pasistiprinę leisimės į dar vieną istorinę kelionę –
Siono kalną - kur aplankysime Paskutinės vakarienės menę, kuri yra tame pačiame pastate kaip ir
Karaliaus Dovydo kapavietė. Dovydas ir Goliatas – daugeliui pažystama istorija apie Izraelitų
karalių, kovojusį su didžiūnu. Karalius Dovydas buvo pripažintas pranašu judėjų, krikščionių ir
musulmonų, tik patvirtindamas, kad visų religijų atstovai geidžia vienybės. Po Siono kalno
aplankysime atnaujintą Žydų kvartalą, kuris praeityje buvo tikras žydų gyvenimo centras prieš
susikuriant Izraelio valstybei. Na o visas istorines ir biblines dienos patirtis vainikuos bene
švenčiausia judėjų piligrimystės vieta – Raudų siena. Nedvejodami sukalbėkite maldą prie tvirtų
šios sienos akmenų ir pajuskite šios šventos vietos galią. Po įspūdžių kupinos dienos vakarienė ir
nakvynė viešbutyje Betliejuje.
9 DIENA Jeruzalė - Nazaretas
Pusryčiausime viešbutyje. Geriausias būdas pažinti Jeruzalės miestą – apžiūrėti jį iš viršaus. Taip ir
pradėsime šiandieną: vyksime į Alyvmedžių kalno viršūnę, vietą, iš kurios Kristus žengė į dangų.
Nuo čia turėsite unikalią progą pasigerėti Jeruzale ir visomis jos istorinėmis sienomis bei vartais. Po
šių kvapą gniaužiančių vaizdų leisimės žemyn ir aplankysime Getsemanės sodą. Šis istorinis
alyvmedžių sodas iš pažiūros gali pasirodyti kaip ramus ir gaivus parkas, tačiau neapsigaukite – ši
vieta yra prisigėrusi tikro liūdesio, nes būtent čia Jėzus buvo išduotas. Šiame sode, po Paskutinės
vakarienės, Jėzus su apaštalais atėjo pasimelsti, ir būtent čia Judas padovanojo mesijui bučinį, vertą
viso labo trisdešimt sidabrinių monetų. Po šio išdavystės kartėlio bus tikra atgaiva aplankyti Visų
Tautų bažnyčią – vietą, kuri buvo pastatyta bendradarbiaujant 15 tautų ir simbolizuoja vienybę, o ne
išdavystę. Taip pat aplankysime Šv. Marijos, Dievo motinos kapą ir pasidžiaugsime šios piligrimų
vietos ramybe. Tęsime mūsų biblijinę kelionę į Nazaretą – miestą, kuriame gyveno Marija ir
Juozapas, kuriame arkangelas Gabrielius pranešė apie Mesijaus gimimą, miestą, kuriame prabėgo
visa Jėzaus vaikystė ir kur jis tapo keliaujančiu pamokslininku. Aplankysime turistų itin pamėgtą
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, pastatytą ten, kur gyveno Šventoji Šeima. Taip pat
pamatysime šioje bažnyčioje esantį Šventosios Šeimos namą ir aplankysime Šventojo Apsireiškimo
grotą, vietą, kurioje arkangelas Gabrielius apsireiškė Marijai. Po įspūdžių pilnos dienos
vakarieniausime ir nakvosime viešbutyje Nazareto arba Tiberijaus apylinkėse.
10 DIENA Safedas – Galilėjos ežeras – Kafarnaumas
Pusryčiaujame viešbutyje. Šiandien mūsų lauks dar viena diena, pilna mistinės ir biblijinės istorijos.
Pradėsime nuotykius nuo Safedo – aukščiausiai įsikūrusio Izraelio miesto, kurį aplanko tiek
įnirtinga vasaros kaitra, tiek žiemos sniegas. Tai itin mistinė vieta, žinoma kaip paslaptingo Kabalos
tikėjimo centras. Aplankysime istorija alsuojančią senąją miesto dalį, kurioje taip pat gausu kavinių,
restoranų bei meno galerijų. Po mistinio Safedo tęsime kelionę Jėzaus pėdomis – link Galilėjos ežero
regiono. Tai Jėzaus gyvenime itin svarbi vieta, kur jis atliko daug stebuklų ir pasirinko savo
apaštalus. Pradėsime susipažinti su šia Evangelijose aprašyta vieta plaukdami mediniu laivu
Galilėjos ežeru. Patirsite, kaip Jėzaus gyvenimo laikais vietiniai žvejai kasdien plaukdavo žvejoti,
nes būtent tokiais mediniais laivais jie išplaukdavo, tikėdamiesi laimikio. Pasieksime Gelilėjos ežero
pietvakarių krantą, kur aplankysime garsųjį Palaiminimų kalną (125m). Ši vieta yra garbinama
krikščionių dar nuo Bizantijos laikų, kada buvo pastatyta pirmoji bažnyčia šio kalno papėdėje.
Dabar čia mūsų lauks Katalikų bažnyčia, pagerbianti svarbias Jėzaus gyvenimo akimirkas. Čia Jis
savo mokiniams pasakė garsųjį Kalno pamokslą, po kurio išsirinko 12 savo apaštalų. Tai itin šventa
vieta, kurioje mišias laikė net popiežius Jonas Paulius II. Po tokių dvasinių potyrių pasistiprinsime

pietumis ir tęsime nuotykius Kafarnaume, Galilėjos ežero pakrantėje. Aplankę šią vietą įsitikinsime
jos istorine svarba. Kafarnaumas ilgą laiką buvo žvejų kaimelis, kuriame apsilankęs Jėzus įvykdė ne
vieną stebuklą – gydė žmones, išvijo nešvarias sielas iš apsėstųjų, skaitė pamokslus sinagogoje,
kurią ir aplankysime. Tai vieta, kur gyveno net 4 Jėzaus apaštalai, o prieš palikdamas šį kaimelį,
Jėzus jį prakeikė už netikėjimą. Po intensyvios dienos vakarieniausime ir ilsėsimės viešbutyje
Nazareto arba Tiberijaus apylinkėse.
11 DIENA Haifa - Tel Avivas
Pusryčiausime viešbutyje. Šiandien keliausime į Haifą. Tai vienas gražiausių Viduržemio jūros rytų
pakrantės miestų – tikras perlas. Šio perlo kriauklelė – Karmelio kalnas ir jį supantis nacionalinis
parkas. Būtent čia pasivaikščiosime po pasakiško grožio persiškus Bahai sodus. Šie sodai dar yra
žinomi kaip Kabantieji Haifos sodai dėl savo terasų, kurių viršų vainikuoja Babos šventykla –
švenčiausia Bahai tikėjimo vieta Karmelio kalno viršūnėje. Nuo čia pasigrožėsime kvapą
gniaužiančia panorama ir leisimės į kitus nuotykius. Iš Haifos skrisime į Izraelio sostinę Tel Avivą.
Dabar Tel Avivas yra modernus, aukštųjų technologijų miestas, iškilęs iš dykumos ir besiremiantis į
mėlyną jūrą. Pradėsime nuo senosios miesto dalies ir vieno seniausių pasaulio miestų – Jafos. Šis
uostamiestis minimas dar senuosiuose Egipto pirklių analuose bei graikų mitologijoje, o vėliau – ir
Biblijos istorijose apie Nojų. Čia istorija vis dar gyva, kaip ir siauros, grįstos gatvelės, pilnos jaukių
rankdarbių parduotuvėlių, meno galerijų ir studijų. Čia taip pat galima atsipūsti ant suoliuko
medžių pavėsyje ar aplankyti kavines ir restoranus, masinančius paragauti autentiškų, vietinių
patiekalų. Apsistosime viešbutyje Tel Avive, kur kartu vakarieniausime ir atšvęsime šį nuostabų
nuotykį.
12 DIENA
Atsisveikinsime su mūsų lankytomis istorinėmis vietovėmis ir skrisime iš Tel Avivo tiesiogiai į
Vilnių.

