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ZIEMIA ŚWIĘTA
17-24.01.2019

Dzień 1
17.01.2019
7:30 - Msza Święta w kościele parafialnym, 8:30 - wyjazd na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa,
14:30 - wylot do IZRAELA, przylot do Tel Avivu, odprawa paszportowo-celna, przejazd do hotelu w Betlejem,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 2
18.01.2019
Po śniadaniu zwiedzanie BETLEJEM - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa - Kościół ten powstał w miejscu
narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w
kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa.
Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela), Yad Vaszem Muzeum Ofiar i Bohaterów Holokaustu. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 3
19.01.2019
Po śniadaniu przejazd autokarem na Górę Oliwną – panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury
Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz), Kościół Dominus Flevit (Pan
zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu, kolacja. Po
kolacji DLA CHĘTNYCH (dodatkowo płatne ok. 25 USD) zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w programie
przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama
wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę
Płaczu. Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 4
20.01.2019
Po obfitym śniadaniu przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), JERYCHO (najstarsze miasto świata) krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora (możliwość wjazdu
kolejką linową na G. Kuszenia do Klasztoru Kuszenia – 15 USD/os). Kąpiel w Morzu Martwym, na
prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m.p.p.m.), a następnie QUMRAN – panorama na
groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu
Chrystusa – Kacar El Jahud. Przejazd do miasta wskrzeszenia Łazarza – BETANII, gdzie znajduje się
kościół i grobowiec Łazarza. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5
21.01.2019
Po śniadaniu wyjazd do JEROZOLIMY, przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka
Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki
Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi - Ściana Płaczu. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
Dzień 6
22.01.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do CEZAREI NADMORSKIEJ, zwiedzanie ruin rzymskiego
akweduktu. Następnie przejazd do HAJFY: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody
Bahajskie i zatokę Hajfa. Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ, gdzie Chrystus dokonał pierwszego cudu,
zmieniając wodę w wino, dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina.
Zwiedzanie NAZARETU: kościół św. Józefa i Bazylika Zwiastowania – największa chrześcijańska bazylika
na Bliskim Wschodzie, gdzie wedle tradycji Archanioł Gabriel przekazał Maryi, że została wybrana przez
Boga na matkę jego syna. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
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Dzień 7
23.01.2019
Po śniadaniu wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw. szerut taxi) na Górę Tabor do kościoła Przemienienia
Pańskiego. Przejazd na Górę Błogosławieństw oraz do TABGHY – miejsca cudownego rozmnożenia chleba
i ryb, gdzie Jezus przekazał św. Piotrowi władzę nad Kościołem. Rejs po Jeziorze Galilejskim (opcjonalnie
możliwość skosztowania wyjątkowego dania – ryby św. Piotra – ok. 20 USD/os). Przejazd do KAFARNAUM
z ruinami starożytnej synagogi z II w. p.n.e., gdzie nauczał Jezus. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 8
24/25.01.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do TEL AVIVU, zwiedzanie starej części miasta - Jaffy miasteczka pamiętającego wydarzenia wspominane w Starym Testamencie, transfer na lotnisko w Tel
Avivie, odprawa bagażowo-paszportowa, 19:55 - wylot do Polski, 23:00 - przylot do Warszawy, powrót do
Parafii ok. 3:00, zakończenie pielgrzymki.

Cena: 2.995 zł + 100 USD płatne na miejscu (kalkulacja dla 35 osób płacących)
Cena obejmuje:
- biletu lotniczy z 1 bagażem podręcznym (40x30x20cm) na trasie Warszawa – Tel Aviv– Warszawa,
- transfery lotniskowe w Polsce i Izraelu,
- transport klimatyzowanym autokarem,
- 7 noclegów w hotelach*** (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami),
- wyżywienie: 7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja,
- lokalnego pilota/przewodnika,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem, obowiązkowe napiwki,
- realizację programu jw.,
- ubezpieczenie KL/NNW (koszty leczenia i transportu – 40.000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu – 30.000
PLN, bagaż – 1.200 PLN - Europäische Reiseversicherung AG, Oddz. w Polsce).
Cena nie obejmuje:
- bagażu rejestrowanego (w obie strony): (10kg) wynosi ok. 90zł oraz (20kg) wynosi ok. 370 zł (Cena ta
obowiązuje w dniu wpłaty zaliczki. Koszt dopłaty za bagaż w późniejszym terminie może być wyższy. Zależy
to od linii lotniczej.)
- napojów do kolacji (z wyjątkiem wody),
- Ryba Świętego Piotra (ok. 20 $),
- „Jerozolima nocą” (ok. 25 $),
- wjazd na Górę Kuszenia (15 $),
- dopłaty do pokoju jednoosobowego: 760 zł,
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 60 zł (możliwość wykupienia najpóźniej w dniu wpłaty
zaliczki),
- dodatkowego ubezpieczenia - choroby przewlekłe – od ok. 150 zł (możliwość wykupienia najpóźniej dzień
dni przed wylotem).
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Przy wjeździe do Izraela paszporty obcokrajowców nie są stemplowane (z wyjątkiem przejścia w Erez – nie
dotyczy tej pielgrzymki). Podróżny otrzymuje bezpłatną wizę wjazdową (zezwolenie na wjazd) w postaci
oddzielnego biletu (w kolorze niebieskim) z danymi osobowymi z paszportu, kodem kreskowym oraz
ustalonym przez urzędnika okresem pobytu. Należy go zachować do dnia opuszczenia Izraela, gdyż bilet
świadczy o fakcie przekroczenia granicy oraz legalnym pobycie.
Stemple lub wizy z krajów muzułmańskich w paszporcie nie są podstawą do odmowy wjazdu na terytorium
Izraela, jednakże osoby posiadające ww. stemple czy wizy powinny liczyć się z bardziej szczegółową
kontrolą bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy (szczególnie w przypadku stempli z Arabii
Saudyjskiej, Iranu, Libanu, Syrii, Indonezji).

UWAGA
Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z
pilotem. Cena imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw
lub podatków.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu (co najmniej 6 miesięcy od daty
planowanego wyjazdu z Izraela).

