
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

8 Ngày 7 Đêm 
Khởi hành: 13/10 – 20/10/2018 

Tham dự sự kiện đặc biệt của ngƣời Công giáo Việt nam 
Ngày 18/10: Đặt tƣợng Đức Mẹ Lavang tại Nhà thờ Hòm Bia Thánh, Abu Gosh 

   
Ngày 1 (13/10): HÀ NỘI – ISRAEL 

Hướng dẫn viên TransViet đón đoàn tại ga đi quốc tế sân bay Nội Bài và làm thủ tục đáp chuyến bay 
đi Israel.  
Hành trình bay dự kiến: 
TK 166   13 OCT   HAN (Hà nội)    IST (Istanbul)      22h20      04h55  
TK 784   14 OCT   IST (Istanbul)   TLV (Tel Aviv)      06h40      08h40  
Qúy khách nghỉ ngơi trên máy bay.  

Ngày 2 (14/10): TEL AVIV – CAESAREA – NAZARETH                                             (Ăn trƣa, tối) 

Đến sân bay Tel Aviv, Quý khách bắt đầu chuyến tham quan thị trấn cổ của Israel, trung tâm hành 
hương của Kitô hữu và là nơi Chúa Giêsu trải qua thời niên thiếu. Quý khách tham quan: Tham quan 
Thành phố cổ Caesarea. Đoàn ăn trưa tại Haifa, sau đó tham quan: Tu viện Sao Biển - Stella Maris, 
Núi Carmel, Vƣờn Bahia, ngăm Bến cảng cổ Haifa. Tiếp đến, đoàn khởi hành đến Nazareth tham 
quan: Giếng Đức Mẹ, Nhà thờ Thiên thần Gabriel (Chính Thống giáo), Hội đƣờng Do Thái trong 
khu phố cổ, Vƣơng Cung Thánh Đƣờng Truyền Tin, hang Truyền Tin được xây dựng ngay trên 
ngôi nhà Đức Mẹ đã ở năm xưa. Nhà thờ Thánh GiuseĂn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn. 

Ngày 3 (15/10): NAZARETH  -  GALILEA                                                    (Ăn sáng, trƣa, tối) 

Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, đoàn tiếp tục hành trình tham quan. Quý khách đi thuyền trên hồ 
Ga-li-lê, khởi hành đến Ca-phac-na-um tọa lạc bên bờ biển Ga-li-lê, địa danh gắn liền với kinh thánh 
Tân Ước, thành phố thừa tác vụ của Chúa Giêsu, Lên ngọn núi Bát Phúc (Tám Mối Phúc Thật), Nhà 
thờ Tối Thƣợng Quyền Thánh Phêrô – nơi Chúa đã trao quyền cho thánh Phêrô chăn dắt đoàn Chiên 
của Ngài. Tàn tích còn sót lại của ngôi nhà Thánh Phêrô, Phế tích Hội đƣờng Do Thái cổ. Đến 
tham quan Tabgha khu vực nổi tiếng với nhà thờ “Bánh Hóa Nhiều” – nơi Chúa làm phép hóa bánh 
và cá ra nhiều. Sau bữa trưa, đoàn chuyển đến sông Jordan thăm Yardenit; Tham quan Nhà thờ tiệc 
cƣới Cana - nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu hảo hạng. Tại đây có một ngôi Thánh 
đường rất đẹp, và Nhà nguyện nhỏ bên cạnh, dưới hầm còn giữ những chum đựng rượu khi xưa. Ăn tối 
tại khách sạn, nghỉ đêm tại khách sạn.  

Ngày 4 (16/10): NAZARETH – JERUSALEM – BETHLEHEM                           (Ăn sáng, trƣa, tối) 

Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng, đoàn khời hành tham quan: Lên núi Tabor viếng 
Nhà thờ Hiển Dung – nơi Chúa biến hình trước các môn đệ. Đoàn tiếp tục hành trình đến Jerusalem 
qua thung lũng Jordan. Đoàn ăn trưa,  tại Núi Ô-liu, sau đó tham quan thành phố cổ. Đi vào thành 
Jerusalem bằng con đường Lễ Lá, ngắm toàn cảnh Jerusalem ở góc nhìn đẹp nhất: Nhà nguyện 
Thăng Thiên, Nhà thờ Kinh Lạy Cha. Từ nhà thờ Chúa Khóc Thƣơng Thành Jerusalem, tiếp tục 
đến khu vƣờn Giệt-si-ma-ni: hang Giuđa phản bội, nhà thờ Các Dân Tộc. Quý khách ăn tối, nhận 
phòng khách sạn nghỉ ngơi. 



 

 
Ngày 5 (17/10): BETHLEHEM – JERUSALEM – BETHLEHEM                        (Ăn sáng, trƣa, tối) 

Quý khách ăn sáng, khởi hành đi tham quan: Cánh đồng chiên, Thánh đƣờng Giáng Sinh, hang 
Giáng sinh, Nhà thờ Thánh Catharine. Đoàn trưa, sau đó tham quan: Nhà thờ Thánh Anna. Đoàn 
đi “Chặng Đàng Thánh Giá Chúa”, viếng nhà thờ Mộ Thánh – nơi tập hợp rất nhiều nhà nguyện, 
đền thờ và thánh tích: Tảng đá nơi liệm xác Chúa. Đồi Golgotha: nơi Chúa bị đóng đinh và tháo xác 
xuống – Đức mẹ Sầu Bi, Bức tƣờng Than khóc, Nhà Tiệc Ly nơi Chúa Giêsu ăn lễ Vượt Qua với 
các tông đồ trước cuộc khổ nạn, Nhà thờ Đức Mẹ ngủ. Qúy khách trở về Bethlehem, ăn tối, nghỉ ngơi 
tại khách sạn. 

Ngày 6 (18/10):  JERUSALEM – ABU GOSH – DEAD SEA                               (Ăn sáng, trƣa, tối) 

Sau bữa điểm tâm, quý khách tiếp tục hành trình viếng thăm: 10h sáng tham dự thánh lễ đặt 
tƣợng Đức Mẹ Lavang tại Nhà thờ Hòm Bia Thánh, tại Abu Gosh do Đức TGM Giuse Nguyễn 
Chí Linh – Chủ tịch HĐGMVN chủ sự cùng với các linh mục, tu sỹ & giáo dân Việt Nam. Đoàn 
ăn trưa, sau đó đi Jericho tham quan: Làng Bêthania nơi có nhà của 3 chị em Lazarô, Maria và 
Marta và tham quan Mộ Lazaro. Tiếp tục hành trình đến Jericho – thành phố cổ nhất thế giới, 
ngắm nhìn những tàn tích của thành phố cổ 7000 năm trước Công Nguyên, tham quan: Thăm cây 
sung ông Gia-kêu, Lên Núi Cám Dỗ. Đoàn đến Biển Chết, ăn trưa, Quý khách có cơ hội ngâm 
mình và nổi bồng bềnh trên dòng nƣớc đầy khoáng chất rất tốt để phục hồi sức khỏe. Ăn tối 
và nghỉ ngơi tại khách sạn ở Bethlehem.  

Ngày 7 (19/10): BETHLENHEM – EIN KEREM – HÀ NỘI                                     (Ăn sáng, trƣa, tối) 

 Quý khách dùng điểm tâm, trả phòng khách sạn. Xe đưa đoàn khởi hành tham quan: Đoàn đi Ein 
Kerem – Viếng thăm nhà thờ thánh Gioan tẩy giả, Tham quan nhà thờ Viếng Thăm, Bảo tàng 
Israel. Đoàn tới tham quan Abu Gosh. Sau đó đến Tel Aviv tham quan Jaffa, Nhà thờ Thánh 
Phêrô Yafo. Đoàn ra sân bay lên chuyến bay về Việt Nam: 

Hành trình bay dự kiến: 
TK 789    19 OCT   TLV (Tel Aviv)     IST (Istanbul)      21h45      00h05 
TK 166    20 OCT   IST (Istanbul)      HAN (Hà nội)       02h15      20h50  

 
Ngày 8 (20/10): HÀ NỘI  

 Về đến Viêṭ Nam. Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại 

BÁO GIÁ (Giá áp dụng cho đoàn từ 30 khách ngƣời lớn trở lên) 
 

Tiêu chuẩn Giá Tour Trọn gói (VNĐ/khách) 

30 khách 39.900.000 

 

GIÁ TRÊN BAO GỒM: Vé máy bay khứ hồi, bao gồm thuế và phí; visa nhập cảnh theo đoàn, 

khách sạn tiêu chuẩn 3* theo chương trình. 2 khách/ phòng (Phòng 3 được bố trí khi cần thiết), 

bảo hiểm du lịch với giá trị hợp đồng là 1.050.000.000VNĐ/ trường hợp (Khách dưới 6 tháng tuổi 

và trên 85 tuổi không được bảo hiểm), HDV Việt Nam và địa phương nhiệt tình, chuyên nghiệp 

theo suốt tuyến. Các bữa ăn theo chương trình. Chứng nhận hành hương. 

GIÁ CHƢA BAO GỒM: Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng. Tiền nước uống, điêṇ thoaị, giăṭ ủi và các 

chi phí cá nhân khác ngoài chương trình ; phí phụ thu phòng đơn, các phụ phí khác không có 

trong mục bao gồm. 

Bồi dƣỡng cho hƣớng dẫn và tài xế: 52 USD /khách/trọn chƣơng trình. 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẦN VIỆT 

PHÒNG HÀNH HƢƠNG CÔNG GIÁO  

170 – 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phƣờng 6, Quận 3, Tp.hcm 

Điện thoại: (028) 3930 7207 - line 3412 

Hotline: (+84) 909.223.231 (viber/ zalo/ whatsapp/line) 

 


