
IZRAEL - Niezwykła Ziemia Święta   

22 -29.03.2023 r.

BETLEJEM - JEROZOLIMA - GÓRA OLIWNA - VIA DOLOROSA -
ŚCIANA PŁACZU -GÓRA SYJON - WIECZERNIK - EIN KAREM - QASR AL-YAHUD - JERYCHO - MORZE
MARTWE - JEZIORO TYBERIADZKIE (GALILEJSKIE) - TABHA - KAFARNAUM - KANA GALILEJSKA -

NAZARET - GÓRA TABOR - HAJFA - TEL AWIW - JAFFO

Program pielgrzymki:

DZIEŃ 1 Transfer na lotnisko. Bezpośredni lot do Tel-Awiwu. 
 Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

DZIEŃ 2 BETLEJEM 
 Po śniadaniu dotrzemy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło: Bazyliki Narodzenia
Pańskiego, jednego z najstarszych, nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie;
wybudowanego nad miejscem, gdzie miał się narodzić Jezus Chrystus. Zobaczymy także
Grotę św. Hieronima, który przetłumaczył Biblię na język łaciński, Kościół św. Katarzyny
oraz Kaplicę Groty Mlecznej. 

 W Beit Sahour zobaczymy sanktuarium chrześcijańskie na Polu Pasterzy.

 Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

DZIEŃ 3 JEROZOLIMA - GÓRA OLIWNA - VIA DOLOROSA - ŚCIANA PŁACZU
 Po śniadaniu  będziemy kontynuować naszą wędrówkę po  niezwykłej  Jerozolimie,  która

daje niepowtarzalną szansę, by odtworzyć najpiękniejszą historię świętą. Wejdziemy na
Górę  Oliwną,  której  wysokości  wynosi  827  m  n.p.m.  –  to  stamtąd  rozpościera  się
zapierający dech w piersiach widok na panoramę Starego Miasta. To również miejsce o
ważnym znaczeniu  dla  trzech  religii  monoteistycznych.  Zobaczymy także  m.in.  Kaplicę
Dominus Flevit, Sanktuarium Wniebowstąpienia, Grób Marii, Kościół Wszystkich Narodów,
Getsemani oraz Kościół Pater Noster. 

 Zwiedzanie  antycznego  Jeruzalem.  Odkryjemy  ciekawe  miejsca  Starego  Miasta  i
odbędziemy spacer przez arabski targ. Prześledzimy ostatnie kroki chrześcijan wzdłuż Via
Dolorosa i zajrzymy do Grobu Świętego – miejsca Kalwarii  i  grobu Chrystusa. Następnie
przejdziemy do Ściany Płaczu oraz będziemy podziwiać, nazywaną przez wielu perłą Ziemi
Świętej, lśniącą złotem Kopułę na Skale. 

 Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

DZIEŃ 4 GÓRA SYJON - WIECZERNIK - EIN KAREM
 Po  śniadaniu  zobaczymy  Górę  Syjon  (Zion)  oraz  inne  miejsca  o  symbolicznym
znaczeniu: Klasztor Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik – miejsce, gdzie odbyła
się Ostatnia Wieczerza i Grób Króla Dawida. 
 Wyjedziemy do Ein Karem, by podziwiać Kościół Nawiedzenia. Budynek ten, pięknie
ulokowany na zboczach skalistego wzgórza w cieniu cyprysów, jest również znany jako



Kościół Magnificat - dla upamiętnienia fragmentu Ewangelii  dotyczącego dobrej nowiny,
jaką  przekazała  Maryja  swojej  kuzynce  Elżbiecie.  Zobaczymy  miejsce  urodzenia  Jana
Chrzciciela. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

DZIEŃ 5 QASR AL-YAHUD - JERYCHO - MORZE MARTWE
 Po śniadaniu przejazd przez Pustynię Judzką, która ma duże znaczenie ze względu
na znany fragment z Ewangelii. Odnowimy chrzest w miejscu, w którym Pan Jezus przyjął
chrzest z rąk Jana Chrzciciela (Qasr Al-Yahud). 
 Dotrzemy  do  Jerycha  –  najstarszego  miasta  świata  –  wymienionego  zarówno  w
Starym Testamencie, jak i w Ewangeliach.
 Kąpiel w Morzu Martwym. 
 Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

DZIEŃ 6 JEZIORO TYBERIADZKIE (GALILEJSKIE) - TABHA - KAFARNAUM
 Po  śniadaniu  przejedziemy  nad  Jezioro  Tyberiadzkie.  To  tutaj  Jezus  prowadził  swoją

główną  działalność  i  zdobywał  pierwszych  uczniów.  Odbędziemy  fascynującą  podróż  w
czasie  po  miejscach  ważnych  dla  chrześcijan,  przypomnimy  sobie  wydarzenia,  które
zmieniły kształt historii naszej cywilizacji. 

 Dotrzemy  do  Kościoła  Tabgha,  kojarzonego  z  cudem  rozmnożenia  chleba,  Góry
Błogosławieństw i Kafarnaum z domem Św. Piotra. 

 Obiadokolacja i nocleg w Galilei.

DZIEŃ 7 KANA GALILEJSKA - NAZARET - GÓRA TABOR
 Po śniadaniu zwiedzimy Kanę Galilejską - sanktuarium pierwszego cudu Jezusa. 

 Następnie  zobaczymy  kolejne  miejsce  o  istotnym  znaczeniu  biblijnym  –  Nazaret.
Obejrzymy Bazylikę Zwiastowania i synagogę.

 Zobaczymy Górę Tabor oraz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego.  
 Obiadokolacja i nocleg w Galilei.

DZIEŃ 8 HAJFA - TEL AWIW - JAFFO
 Po śniadaniu dotrzemy do portu w Haifie i Góry Karmel, gdzie Eliasz rzucił wyzwanie
królowej Jezebel i prorokom Baala.

 Zwiedzanie Jaffo starożytnego portu oraz nowoczesnego Tel Awiwu.
 Lot powrotny i transfer, zakończenie pielgrzymki.

4300 PLN + 300 $ /os.
Cena zawiera: 

 bilety lotnicze z bilety lotnicze LOT z bagażem rejestrowanym 23 kg z bagażem 
podręcznym 8 kg 

 transfery Poznań – Warszawa 
 transfery autokarami AC w Izraelu;
 wyżywienie HB (7 obiadokolacji, 7 śniadań);
 opiekę licencjonowanego przewodnika przez wszystkie dni zwiedzania;
 zakwaterowanie w hotelach 3*** w pokojach 2,3-osobowych;
 bilety wstępu; 
 obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 

Pomocowy;
 identyfikator Pielgrzyma i krótki przewodnik;
 napiwki dla kierowcy, przewodnika, hotelarzy;
 ubezpieczenie turystyczne Uniqa: KL do kwoty 30 000 EUR, NNW do kwoty 2 000 EUR, 

bagaż do kwoty 200 EUR;
 wypożyczenie nowoczesnego systemu słuchawkowego Tour Guide dla każdego uczestnika 

na cały czas trwania pielgrzymki.

Cena nie zawiera: 
 napojów do posiłków przy obiadokolacjach; dopłaty do pokoju jednoosobowego

Uwaga: Przy zapisie należy posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z
pielgrzymki. Paszport nie może zawierać m.in. pieczątek syryjskich i libańskich!


