PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
SZLAKIEM BIBLIJNYM
GALILEA – JAFFA – TABOR – KANA GALILEJSKA
KAFARNAUM – MORZE MARTWE – TYBERIADA
JEROZOLIMA – BETLEJEM

TERMIN:

10.09. - 17.09.2019

1 dzień (wtorek) KRAKÓW – TEL AVIV – JAFFA
Transfer autokarem Frydek – lotniska Kraków.
Odprawa bagażowo – biletowa, przelot do Tel Avivu.
Transfer do Jaffy - najstarszego miasta w Izraelu. Nawiedzenie kościoła św. Piotra.
Przejazd do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg
2 dzień (środa) BETLEJEM
Śniadanie.
Przejazd na Pole Pasterzy - miejsce, gdzie Anioł obwieszczał pasterzom nowinę o narodzeniu
Jezusa. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w kościele
św. Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej – miejsce, gdzie Maryja Panna karmiąc Jezusa
uroniła kroplę mleka i grota stała się cała biała. Wizyta w Ain Karem – kościół Nawiedzenia
św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin Jana Chrzciciela.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień (czwartek) JEROZOLIMA
Śniadanie.
Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej.
Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się tablice, upamiętniające modlitwę Ojcze Nasz.
Pole widokowe na Górze Oliwnej, kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał nad Jerozolimą).
Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa w Getsemani (w Ogrójcu). Następnie
nawiedzenie Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została wzniesiona do nieba.
Góra Syjon z kościołem Zaśnięcia NMP. Nawiedzenie Wieczernika, gdzie Pan Jezus wraz
z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę. Synagoga z Grobem Króla Dawida.
Powrót do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień (piątek) CEZAREA NADMORSKA – HAJFA – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Śniadanie.
Wyjazd w kierunku Morza Śródziemnego do Cezarei Nadmorskiej z ruinami starożytnych
akweduktów. Przejazd do Hajfy, położonej u stóp Góry Karmel - nawiedzenie kościoła Stella
Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym Najświętszej Marii Pannie Gwieździe
Morza. Sanktuarium poświęcone jest Świętej Rodzinie i Prorokowi Eliaszowi. Zwiedzanie miasta
Hajfa (city tour). Przejazd do Nazaretu –nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z domem rodzinnym
NMP i św. Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej z sanktuarium pierwszego cudu Pana Jezusa.
Możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie.
5 dzień (sobota) GÓRA BLOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – JEZIORO GALILEJSKIE
Śniadanie.
Transfer na Górę Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi - miejsca,
gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Przejście do kościoła Prymatu Świętego Piotra.
Przejazd do Kafarnaum (miasta cudów Chrystusa): dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której
fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście.
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przerwa na tradycyjny lunch - rybę św. Piotra.
Przejazd nad rzekę Jordan do miejsca, gdzie chrześcijanie z całego świata odnawiają
przyrzeczenia chrzcielne. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor (miejsce Przemienienia)
z piękną franciszkańską Bazyliką Przemienienia Pańskiego.
Przejazd do hotelu w Betlejem - zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
1

6 dzień (niedziela) JERYCHO – MORZE MARTWE
Śniadanie.
Wyjazd w kierunku pustyni Judzkiej do Betanii, nawiedzenie sanktuarium domu Marii, Marty
i Łazarza. Przejazd do Jerycha pod Górę Kuszenia oraz modlitwa przy Sykomorze Zacheusza.
Przejazd nad Morze Martwe i czas wolny na relaksującą kąpiel.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
7 dzień (poniedziałek) JEROZOLIMA
Śniadanie.
Wejście Bramą Lwów do Starego Miasta w Jerozolimie. Przejście do kościoła św. Anny,
obok Sadzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują
się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście
Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę.
Zakończenie Drogi Krzyżowej w Bazylice przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki.
Czas wolny na zakupy na targu jerozolimskim.
Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu.
Powrót do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień (wtorek) TEL AVIV - KRAKÓW
Śniadanie.
Przejazd na lotnisko, przelot do Krakowa.
Transfer autokarem lotnisko Kraków - Frydek.
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania
może ulec zmianie

CENA: 500 PLN + 800 USD
(wymagane minimum 30 osób płacących)

CENA ZAWIERA:: ■ transfer autokarem Frydek – lotnisko Kraków - Frydek
■ bilet lotniczy na trasie Kraków – Tel Aviv – Kraków (linie lotnicze EL AL; bagaż zasadniczy
23 kg i mały bagaż podręczny) ■ opłaty lotniskowe ■ 7 noclegów (6 w Betlejem, 1 w Tyberiadzie
lub Nazarecie; hotele ***, pokoje 2, 3 – osobowe z łazienką) ■ wyżywienie: 7 śniadań (bufet),
7 obiadokolacji (bufet), 1 lunch (ryba św. Piotra) ■ transport komfortowym i klimatyzowanym
autokarem na terenie Izraela (lotnicze siedzenia) ■ usługi przewodnika ■ korzystanie
z urządzeń nagłaśniających (słuchawki) podczas zwiedzania
■ ubezpieczenie KL 30.000 €, NNW 4.000 €, bagaż 400 €, OC 50.000 €
■ składkę do TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 13 PLN)
Na miejscu obowiązkowo płatne 100 USD (■ opłaty za bilety wstępu ■ napiwki dla
kierowców, przewodników, obsługi w hotelu).

CENA NIE ZAWIERA:
■ wydatków własnych ■ posiłków nie wymienionych w programie ■ napoi do obiadokolacji

UWAGI:
► Możliwość ubezpieczenia od: ♦ chorób przewlekłych - dopłata 100 PLN,
♦ kosztów rezygnacji - dopłata 100 PLN lub 280 PLN (choroby przewlekłe).
Prosimy zgłosić przy wpłacie zaliczki.
► Zniżka za dziecko 2-12 lat - 100 USD
► Dopłata do pokoju 1- osobowego - 180 USD
► Dokumentem podróży jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
PROSIMY SPRAWDZIĆ WAŻNOŚĆ. Wjeżdżając i wyjeżdżając z Izraela należy być przygotowanym
na krótką rozmowę z władzami granicznymi dotyczącą celu pobytu oraz zawartości bagażu.
► Waluta w Izraelu to nowy izraelski szekel. 1 NIS to w przybliżeniu 1 PLN.
W powszechnym użyciu są USD, które warto zabrać ze sobą w drobniejszych nominałach i wymieniać
partiami na miejscu (lotnisko, banki, poczta, większość hoteli, licencjonowane kantory).
Karty kredytowe są powszechnie akceptowane. W miejscach turystycznych najlepiej płacić gotówką
Wysokość kieszonkowego zależy oczywiście od ilości zakupu pamiątek, zalecamy ok. 200 USD.
Zwykle kupuje się dewocjonalia, oliwę z oliwek, kosmetyki z Morza Martwego, wino z Kany Galilejskiej.
► Przy wejściu do obiektów sakralnych, zarówno w dzielnicach ortodoksyjnych Żydów, jak i w meczetach
oraz w chrześcijańskich miejscach świętych, obowiązuje odpowiedni strój: zakryte ramiona, dekolt
i kolana (dotyczy kobiet i mężczyzn). W programie jest planowany postój na plaży Morza Martwego,
Radzimy, aby zabrać ze sobą strój kąpielowy oraz ręcznik do kąpieli.
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