
 

GNT TRAVEL AND TOUR 
15355 BROOKHURST ST. SUITE #201. WESTMINSTER. CA 92683 

PHONE: (714) 418-9746   **  E-MAIL: GNTTRAVELANDTOUR@GMAIL.COM 

 

   CHƢƠNG TRÌNH ĐI HÀNH HƢƠNG ĐẤT THÁNH 

  Từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10, 2014    
 

Chương trình hành hương này của qúy vị sẽ được trực tiếp thu hình và trình chiếu trên 

đài VietFace TV (57.2), Direct TV (2076), Galaxy (USA và CANADA) 

trong mùa lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh 2014 

 

Mọi chi tiết xin liên lạc (714) 418-9746 

Nếu chƣa là công dân Mỹ, phải làm Visa vào nƣớc Israel 

 
Hƣớng dẫn đoàn:     Linh mục Thái Quốc Bảo 

         

Dẫn chƣơng trình truyền hình:   Xƣớng Ngôn Viên Trọng Thắng  

 

Giá vé cho 10 ngày tour là:   Nếu muốn ở phòng chung 2 ngƣời, thì mỗi ngƣời đóng $3,400 / ngƣời 

Nếu muốn ở phòng riêng 1 ngƣời, thì phải đóng thêm $359 

Thêm:     Tiền Tip $40 / ngƣời để tặng tài xế và hƣớng dẫn viên địa phƣơng 

Tiền Visa $35 / ngƣời để nhập cảnh vào nƣớc Vƣơng quốc Jordan 

 

Tour bao gồm:  · Vé máy bay khứ hồi từ LAX, Los Angeles 

· Khách sạn (4-5 stars) 

· Ăn sáng & ăn tối tại khách sạn mỗi ngày và ăn trƣa nhẹ 

· Bảo hiểm du lịch bao gồm y tế trong suốt chuyến đi hành hƣơng 

 

Thể lệ ghi danh:  Hãy ghi danh bây giờ và xin đóng liền $300 (cash/check/credit card) để giữ chỗ sớm.  

Trƣớc ngày 1 tháng 8, xin đóng tiếp $1,400 (cash/check/credit card) để lấy vé máy bay và 

chọn ghế. Trƣớc ngày 15 tháng 8 (ngày hạn chót), xin đóng phần còn lại (final payment). 

* Xin ghi danh sớm và đóng tiền vé máy bay sớm để lấy chỗ tốt trên máy bay và xe buýt.  

 

CHI TIẾT CHUYẾN ĐI HÀNH HƢƠNG 

 

Thứ Sáu, 03 tháng 10: Khởi hành Los Angeles (LAX) đến Frankfurt, Đức quốc. Ăn tối và nghỉ đêm trên chuyến bay.  

 

Thứ Bảy, 04 tháng 10: Từ Frankfurt, Đức quốc, lấy chuyến bay tới phi trƣờng Tel Aviv, nƣớc Israel. Ăn tối trên chuyến 

bay. Tại phi trƣờng Tel Aviv, đoàn nhận hành lý, gặp gỡ và chào hỏi, sau đó chuyển đến Netanya (gần Tel Aviv) nghỉ đêm.  

 

Chúa Nhật, 05 tháng 10: Sau khi ăn sáng, khởi hành Netanya đến Galilê qua Caesarea, thăm các di tích đƣợc bảo quản tốt 

của Caesarea - Cảng Herod, bến cảng cổ xƣa và đây là nơi mà Thánh Phêrô và Thánh Phaolô lập thuyền buồm đến Roma. 

Đây cũng là nơi Thánh Phêrô rửa tội thầy Cornelius và gia đình. Tiếp tục vào Cana qua Haifa. Ăn trƣa. Viếng Nhà Thờ 

Cana, nơi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình bằng việc thực hiện phép lạ kỳ diệu biến nƣớc thành rƣợu. Lặp lại lời thề Hôn 

Phối tại Cana và một giấy chứng nhận sẽ đƣợc cấp cho mỗi cặp vợ chồng. Cầu nguyện tại Nhà thờ Truyền Tin tại Nazareth 

nơi Thiên Thần Gabriel hiện ra với Đức Mẹ Maria và Đức Mẹ đã đáp lời Xin Vâng. Ăn tối và nghỉ đêm tại Nazareth. 

 

Thứ Hai, 06 tháng 10: Sau khi ăn sáng, dành một ngày ở Galilê, thăm nhà thờ “Quyền Tối Thƣợng” của Thánh Phêrô, đi bộ 

dọc theo bờ biển Galilê theo đƣờng mòn hai dặm từ đền thờ Tabgha (nơi Chúa làm phép bánh hóa ra nhiều) đến Capernaum 

- trung tâm mục vụ của Chúa Giêsu ở Galilê. Những ngƣời không đi bộ vẫn ngồi trên xe buýt và gặp lại đoàn tại Capernaum. 

Ăn trƣa. Thăm nhà Thánh Phêrô. Cầu nguyện tại đền thờ Tám Mối Phúc Thật nơi Chúa Giêsu rao giảng Hiến Chƣơng Nƣớc 

Trời. Đi thuyền trên biển Galilê, một kinh nghiệm rất đặc biệt và kỳ thú, với những phút cầu nguyện yên tĩnh để suy niệm về 

cuộc đời mục vụ giảng dạy của Chúa Giêsu ở Galilê, có thánh nhạc trên thuyền. Ăn tối và nghỉ đêm tại Nazareth. 

 

mailto:GNTTRAVELANDTOUR@GMAIL.COM


Thứ Ba, 07 tháng 10: Sau khi ăn sáng, đến hang đá Bethlehem viếng Nhà Thờ Giáng Sinh đƣợc xây dựng trên hang đá 

máng cỏ nơi Chúa Hài Nhi Giêsu đƣợc sinh ra. Mua sắm và ăn trƣa. Viếng đền thờ nơi các thiên thần hiện ra với các chú 

mục đồng. Đến Jericho (thành phố lâu đời nhất trên thế giới), chụp hình với Cây Sung nơi ngƣời thu thuế Da-Kêu trèo lên 

cây để nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang qua (Luca 19, 1-10). Chụp hình Núi Cám Dỗ (Temptation). Bơi trên Biển Chết, có 

phòng thay đồ riêng với vòi sen nƣớc tắm sạch. Thăm Giếng Rửa Tội dọc theo bờ sông Jordan nơi Thánh Gioan Baotixita 

rửa tội Chúa Giêsu. Ăn tối và nghỉ đêm tại Bethlehem.  

 

Thứ Tƣ, 08 tháng 10: Sau khi ăn sáng, thăm làng Bêtania có ngôi mộ của Lazarô. Thăm làng Ein Kerem (suối của vƣờn 

nho) ở ngoại ô Jerusalem - nhà của ông bà Dacaria, nơi Thánh Gioan Baotixita đƣợc sinh ra. Ăn trƣa. Thăm lăng mộ vua 

David ở núi Zion, nhà Tiệc Ly (Last Supper) và đền thờ Đức Mẹ Ngủ (Dormition). Đối diện núi Zion là đền thờ Gallicantu 

(tiếng gà gáy), nơi Thánh Phêrô chối 3 lần. Đây là đền thờ hiện đại đƣợc xây dựng bởi anh em dòng Augustinô và các nhà 

khảo cổ đã phát hiện ra các bƣớc cắt ven thành sƣờn đồi dẫn đến thành phố David, thung lũng Kidron và vƣờn Cây Dầu. Đi 

bộ dọc theo con đƣờng mang tên Đƣờng Chúa Nhật Lễ Lá và rẽ qua nhà thờ Chúa Khóc (Dominus Flevit), xây trên sƣờn dốc 

của Núi Cây Dầu, và nhà thờ có hình dạng của một giọt nƣớc mắt. Viếng Vƣờn Cây Dầu với cây ôliu cổ xƣa có niên đại từ 

thời Chúa Giêsu và cầu nguyện tại Vƣờn Giếtsimani, nơi Chúa đổ mồ hôi máu. Ăn tối và nghỉ đêm tại Bethlehem.  

 

Thứ Năm, 09 tháng 10: Sau khi ăn sáng, viếng thành Thánh Jerusalem bắt đầu từ Cổng Sƣ Tử (Saint Stephen Gate, cổng 

Chiên.) Trƣớc khi đến Đƣờng Khổ Nạn Thƣơng Khó (Via Dolorosa), xem Hồ Bethesda, nơi Chúa Giêsu chữa lành ngƣời 

đàn ông đã bị bệnh trong 38 năm. Bên cạnh hồ là nhà thờ Thánh Anna (Mẹ của Đức Mẹ Maria) đƣợc xây dựng do các Thập 

Tự Quân năm 1130. Đi bộ dọc Đƣờng Thƣơng Khó đến Đền Thờ Mộ Thánh Chúa Giêsu (Holy Sepulcher), Đồi Calvary nơi 

Chúa bị đóng đinh. Cầu nguyện trong Mộ Thánh Chúa và hôn Phiến Đá tẩm liệm xác Chúa chuẩn bị cho việc mai táng. Đền 

Thờ Mộ Thánh này là nơi sùng kính thiêng liêng nhất của Kitô Giáo. Ăn trƣa. Đi qua các khu chợ và xem Cổng Jaffa và các 

Cồng lớn khác của thành Thánh Jerusalem. Viếng thăm các khu phố của ngƣời Do Thái ở thành Jerusalem cổ. Đến cầu 

nguyện tại Bức Tƣờng Than Khóc (đây là một phần của bức tƣờng phía tây của ngôi đền Jerusalem thứ hai do vua Solomon 

xây.) Những lời cầu nguyện đƣợc ghi vào tấm giấy nhỏ và để vào những tảng đá của Bức Tƣờng Than Khóc, và những tấm 

giấy này thƣờng xuyên đƣợc thu thập và chuyển đến núi thánh Cây Dầu và đƣợc chôn ở đấy. Viếng đền thờ Kinh Lạy Cha 

(Pater Noster), đền thờ đầu tiên đƣợc xây dựng vào thế kỷ thứ 4 do Hoàng đế Constantine và mẹ ngài là Bà Thánh Helena. 

Đền thờ Pater Noster cũng là nhà nguyện Dòng Kín tại đồi Ôliu, nơi có nhiều bản Kinh Lạy Cha chung quanh tƣờng nhà 

nguyện và có cả Kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt với bản văn cổ xƣa. Ăn tối và nghỉ đêm tại Bethlehem. 

 

Thứ Sáu, 10 tháng 10: Sau khi ăn sáng, đi đến biên giới nƣớc Vƣơng quốc Jordan làm thủ tục nhập cảnh. Thăm các di tích 

cổ của Jerash, Jeraza, một di tích đƣợc bảo quản rất tốt của thành phố La Mã đƣợc ƣa thích nhất ở Jordan có niên đại gần 

6,500 năm. Ăn trƣa. Đi tiếp đến thủ đô Amman, thủ đô nƣớc Vƣơng quốc Jordan. Ăn tối và nghỉ đêm tại Amman, Jordan. 

 

Thứ Bảy, 11 tháng 10: Sau khi ăn sáng, thăm Petra - một trong những kỳ quan của thế giới. Thành phố rộng lớn duy nhất 

đƣợc đục vào núi đá bởi ngƣời Ả Rập Nabateans, hơn 2,000 năm trƣớc, và họ biến nó thành một nơi quan trọng cho việc trao 

đổi hàng hóa nhƣ tơ tằm, gia vị và các thƣơng mại khác trên tuyến đƣờng liên kết các nƣớc nhƣ Ấn Độ, Ai Cập, Syria, Hy 

Lạp và La Mã. Ăn trƣa, ăn tối và nghỉ đêm tại Petra. 

 

Chúa Nhật, 12 tháng 10: Sau khi ăn sáng, thăm Madaba - thành phố khảm nổi tiếng. Viếng Nhà Thờ Thánh George - nơi có 

các bản đồ khảm lâu đời nhất của đất thánh. Thăm Núi Nebo, nơi ông Môi-sen đứng nhìn về hƣớng Miền Đất Hứa và nơi 

ông đƣợc chôn cất. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đã một thánh giá đồng tại nơi này. Thăm La Storia - một bảo tàng độc 

đáo gần Núi Nebo, nơi có chi tiết lịch sử từ những ngày đầu của các tiên tri cho đến hiện tại ngày nay. Đoàn chúng ta ăn tối 

chung để chia tay nhau trƣớc khi đi đến phi trƣờng Queen Alia, thủ đô Amman, để lấy chuyến bay đến Đức trở về Mỹ.  

 

Thứ Hai, 13 tháng 10: Chuyến bay cất cánh khoãng nữa đêm từ phi trƣờng Queen Alia, và đáp xuống Frankfurt, Đức quốc 

sáng sớm. Quá cảnh xong, đoàn bay về đến phi trƣờng Los Angeles LAX vào buổi trƣa cùng ngày thứ Hai, 13 tháng 10. 

 

LƢU Ý: Tất cả các địa điểm hành hƣơng quan trọng sẽ đƣợc thăm viếng. Tuy nhiên, nếu một địa điểm không thể đến thăm 

vào ngày nhƣ đã đề cập trong hành trình ở trên, nó sẽ đƣợc thực hiện vào ngày hôm sau và thứ tự có thể thay đổi. Thánh Lễ 

đƣợc cử hành ở những nơi trọng điểm. CHƢƠNG TRÌNH CÓ THỂ BỊ THAY ĐỔI TÙY THEO NẾU NHƢ DO CHẬM 

TRỄ VÌ LỘ TRÌNH VẬN CHUYỄN, ĐÓNG CỬA VÌ AN NINH, AN TOÀN HOẶC GIỜ GIẤC BỊ KHÁC BIỆT. 

 

Mọi chi tiết xin liên lạc (714) 418-9746 

Nếu chƣa là công dân Mỹ, phải làm Visa vào nƣớc Israel 
 

Giá vé cho 10 ngày tour là:   Nếu muốn ở phòng chung 2 ngƣời, thì mỗi ngƣời đóng $3,400 / ngƣời 

Nếu muốn ở phòng riêng 1 ngƣời, thì phải đóng thêm $359 

Thêm:     Tiền Tip $40 / ngƣời để tặng tài xế và hƣớng dẫn viên địa phƣơng 

Tiền Visa $35 / ngƣời để nhập cảnh vào nƣớc Vƣơng quốc Jordan 
 

Hãy ghi danh ngay từ bây giờ và xin đóng liền $300 (cash/check/credit card) để giữ chỗ trước  


