
ISRAEL
VIATGE ORNITOLÒGIC

ISRAEL

8 dies

Del 1 al 8 de desembre de 2018



Dia 1

Barcelona – Tel Aviv - Netanya

Trobada del grup a l’aeroport de Barcelona amb el vostre guia l’Oriol Clarabuch i

sortida en vol directe a Tel Aviv. Trasllat en vehicle privat del grup a Netanya. Pel

camí pararem a un restaurant local on farem un sopar de benvinguda. Arribada a

l’hotel.

Vols Directes:

Dissabte 01/12/2018

Barcelona 14:40 - Tel Aviv 19:55

Dissabte 08/12/2018

Tel Aviv 20:55 - Barcelona 00:45 (+1)

Els Vols

01 Desembre 2018

Duració del vol: 4 hores aprox

8 Dies

Organitza:

Grup

Viatge ornitològic a ISRAEL



8 Dies

L’itinerari

Organitza:

Netanya

Ma'agan Michael

Mar de Galilea

Mt. Hermon

Hula Valley Alts del Golan

Beth Shean

Mt. Gilboa

Kfar Ruppin

Ein Gedi
Mar mort

Ein Avdat National Park

Negev

Eiliat

Sde Boker

Mitzpe ramon

Jerusalem

Tel Aviv

Llocs de pernoctació

Jaffa

Ovda Valley

Viatge ornitològic a ISRAEL



2 Des 2018Dia 2. Tel Aviv – Caesarea –Mt. Carmel Haifa – Rosh Hanikra

Després d’esmorzar conduirem al llarg de la Costa mediterrània en direcció nord.

Visitarem les zones de Ma'agan Michael y Ma'ayan Zvi. Aquesta regió està esquitxada

per zones d’aiguamolls on passen l’hivern milers d’ocells, com pelicans blancs, corbs

marins grans i pigmeus, cigonyes negres, gavines de diferents espècies incloent-hi la

de Pallas (Ichthyaetus ichthyaetus) i la d’Armenia (Larus armenicus), gran nombre de

limícoles i rapinyaires. Cap el migdia anirem fins la vall d’Hula y passarem la tarda

observant les grans concentracions de grues, aus aquàtiques i rapinyaires. Sopar a

l’Hotel.

Organitza:

Grup

Ma’agan Michael

Acco

8 Dies

Ma’ayan Zvi

Vall d’Hula
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Dia 3. P.N. Agamon– Alts del Golan –Mt. Hermon

Aquest matí veurem la sortida de sol en companyia de les grues amb el Mobile hide

tour al Parc Nacional Agamon Hula on també esmorzarem (pic-nic). Després

continuarem observant ocells a Agamon. Per la tarda anirem fins els Alts del Golan-

Mt. Hermon continuant amb l’observació d’ocells per aquesta zona situada entre 500 i

2.200 metres d’alçada. La seva ubicació al extrem nord-oriental crea oportunitats

úniques per veure algunes de les espècies més interessants del Paleàrtic Occidental.

Després tornarem al nostre Hotel on soparem.

Organitza:

Grup

Hula

3 Des 2018

8 Dies

Alts del Golan 

Viatge ornitològic a ISRAEL



Dia 4. Mar Galilea – Beth Shean–Mar Mort

Després d’esmorzar partirem en direcció sud cap a Bet Shean. Farem també una

parada al Mar de Galilea i visitarem una de les zones més interessants d’Israel per

observar ocells, el Parc Nacional de la Vall de Beth Shean (inc. Kfar Rupin y Mt

Gilboa) La seva posició al llarg d’una de les principals rutes migratòries entre el desert

i la Mar Mediterrània la converteix en un lloc privilegiat per observar espècies tant

africanes com asiàtiques. La Vall de Beth Shean es un dels millors llocs per observar

la migració de tardor així com també per espècies hivernants d’Israel, amb literalment

desenes de milers d’ocells que passen l’hivern a les zones humides de la vall.

A primera hora de la tarda continuarem fins el Mar Mort. Al vespre intentarem (pendent

dels permisos) veure el gamarús del desert (Strix hadorami). Passarem la nit al Mar

Mort. Sopar a l’hotel

Organitza:

Grup

Beth Shean Mont Gilboa

Alts del Golan 

Ein Gedi

4 Des 2018

8 Dies
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Dia 5. Mar Mort –Masada - Eilat

Després d’esmorzar visitarem Masada, on agafarem un telefèric fins la que va ser la

darrera fortalesa jueva contra els Romans. Farem una visita a les excavacions, el

Palau d’Herodes, la sinagoga i els banys públics. Després ens dedicarem de ple a

observar ocells per la vall del Mar Mort, on intentarem veure estornells del Mar mort,

pardal del Mar Mort i altres especialitats de la zona. Aquest es uns dels millors llocs

d'hivernada d’ocells de tot el Paleàrtic Occidental on milers d’individus passen cada

any l’hivern i on poden aparèixer per sorpresa qualsevol cosa! Després continuarem

fins a Eiliat, pararem al nord a les salines de K20 per intentar veure la Ganga de

Lichtenstein (Pterocles lichtensteinii) als abeuradors. Sopar i nit a Eilat

Organitza:

Grup

Masada

Negev

Alts del Golan 

5 Des 2018

8 Dies
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Dia 6. Eiliat – Ramon Crater –Sde Boker –Mitzpe – Yeruham - Jerusalem

Partirem aviat en direcció nord cap a la vall d’Ovda per cercar les espècies del desert

(esmorzar pic-nic al mateix desert) visitant la part sud de l’altiplà de Negev. Després

creuarem l’espectacular cràter Ramon i farem un recorregut per veure ocells passant

per la zona central de Negev, Sde Boker i si tenim temps, també pel canyó d’Avdat. El

Negev central és un lloc impressionant amb congostos profunds, roques escarpades i

estructures geològiques úniques on nidifiquen molts rapinyaires. Sde Boker és també

un dels millors llocs d’Israel per observar mamífers, alguns exemples com el xacal, el

leopard d’Aràbia o la hiena ratllada. A la tarda, travessarem les muntanyes de Judea i

arribarem a Jerusalem per sopar i passar la nit.

Organitza:

Grup

Ramon Crater

Negev Central

Alts del Golan 

Mitzpe Ramon

Yeruham

7 Des 2018

8 Dies
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Dia 7. Jerusalem

Organitza:

Grup

Mont de les Oliveres

Barri Jueu Jerusalem

7 Des 2018

Després d’esmorzar anirem a visitar l’observatori ornitològic de Jerusalem per veure

algunes espècies com el pigot garser sirià, durbec... Després farem un recorregut per

Jerusalem, pujarem fins el Mont de les Oliveres des d’on gaudirem d’unes magnifiques

vistes sobre Jerusalem, una de les ciutats més maques del món. Després farem una ruta

a peu pel Barri jueu visitant el Burnt House Museum per veure una casa excavada del

segon període dels templers situada a 6 metres per sota de l’actual barri jueu. Més tard

visitarem el barri herodion i el Mur de les lamentacions, el lloc més sagrat pel judeisme.

També farem un recorregut pels túnels del mateix Mur de les Lamentacions una ària

arqueològica única amb els camins originals que portaven a l’entrada del temple fa 2000

anys. Dinar lliure i resta de la tarda lliure. Tornada a l’hotel per sopar.

Mur de les lamentacions

8 Dies
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Dia 8. Jerusalem – Tels Aviv - Barcelona

Organitza:

Grup

Tel Aviv

Jaffa

Barri Jueu Jerusalem

7 Des 2018

Després d’esmorzar partirem camí de Tel Aviv, la ciutat més gran i vibrant d’Israel on

visitarem la ciutat vella. Després anirem a la ciutat de Jaffa on també farem un recorregut

per la part vella, les seves galeries, el teatre Habima, el carrer Dizengof i el campus de la

universitat de Tel Aviv. Dinar lliure i cap a les 5 de la tarda trasllat a l’aeroport per agafar

el nostre vol directe de tornada a Barcelona.

Mur de les lamentacions

8 Dies
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El preu inclou:

- Vols directes Barcelona – Tel Aviv - Barcelona

- Circuit de 8 dies amb guia local especialista i transport privat pel grup

- Guia ICO acompanyant des de Barcelona

- Tots els allotjaments en Hotels, habitació doble i règim de mitja pensió durant

tot el recorregut. (esmorzar i sopar)

- Sopar de benvinguda a restaurant local

- Totes les entrades i activitats mencionades a l’itinerari.

- Tots els trasllats

- Assegurança completa de viatge + assegurança d’anul·lació.

- Taxes aèries i impostos

Preu

Preu per persona: 

Adult: 849 €

Nen: 560 €

8 Dies

El preu no inclou:

- Dinars en ruta

- Propines

Organitza:

Grup

Barri Jueu Jerusalem

Barri Jueu Jerusalem

PREU PER PERSONA:

Socis ICO: 2.250 €

No socis:  2.320 €

Suplement Individual: 460 €

Preus en base a ocupació doble*

• Els viatgers que viatgin sols, per evitar 
suplement individual, poden compartir 

habitació amb un altre membre de 
l’expedició (del mateix sexe) sempre que 

sigui possible. Indicar-ho al moment de fer 
la reserva.

Suplements:

Grup mínim 10 viatgers – màxim 15

Suplement grup 10-13 viatgers: 

- Socis ICO: 220 €

- No socis ICO: 250 €

Grup 14-15 Viatgers (sense suplement)

400€ en el moment de fer la reserva.

Resta abans 1 novembre de 2018

Per transferència bancària o targeta de crèdit

Forma de pagament i terminis:

Viatge ornitològic a ISRAEL



Netanya: Leonardo Plaza Hotel

1 nitEsmorzar i sopar inclós

8 Dies

Viatge ornitològic a ISRAEL

Organitza:

Grup
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Alts del Golan: Yarden Estate Boutique Hotel

2 nitsEsmorzar i sopar inclós

8 Dies

Organitza:

Grup

H
O
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Mar Mort : David Dead Sea 4*

1 nitEsmorzar i sopar inclós

8 Dies

Organitza:

Grup

Barri Jueu Jerusalem
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H
O

T
E
L
S

Eliat: Prima Music Eliat 4*

1 nitEsmorzar i sopar inclós

8 Dies

Organitza:

Grup

Barri Jueu Jerusalem
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Jerusalem: Garden Hotel 4*

2 nitEsmorzar i sopar inclós

8 Dies

Organitza:

Grup

Barri Jueu Jerusalem

Viatge ornitològic a ISRAEL


