
IZRAEL - zwiedzanie Izrael. Na chwilę i na dłużej.
1 DZIEŃ  JEROZOLIMA  - BETLEJEM
Przylot i przejazd do Betlejem.  Spacer po Betlejem, zwiedzanie Bazyliki Narodze-
nia Pańskiego, gdzie zobaczymy m.in. Grotę Narodzenia.  Kościół Groty Mlecznej. 
Obiadokolacja. Nocleg.
2 DZIEŃ   JEROZOLIMA
Przejazd do Jerozolimy. Punkt widokowy na Górze Oliwnej  skąd rozpościera się  
panorama na Stare Miasto.  Spacer ścieżkami ogrodu Getsemani.  Wzgórze Świą-
tynne, dawne miejsce Świątyni Jerozolimskiej,  aktualnie sanktuarium złotej Kopu-
ły na Skale i meczet al-Aksa. Ściana Płaczu, miejsce modlitw Żydów opłakujących 
zburzoną świątynię.  Droga Krzyżowa.  Bazylika Grobu Pańskiego - Golgota i 
miejsce Zmartwychwstania Jezusa.   Powrót do Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.
3 DZIEŃ  MASADA  - MORZE MARTWE - JERYCHO
Przejazd na Pustynie Judzką - zwiedzanie  Masady - starożytnej twierdzy ży-
dowskiej, której bronią strome kilkusetmetrowe zbocza. Plażowanie i kąpiele nad 
Morzem Martwym. Możliwość zakupu kosmetyków z minerałami znad Morza 
Martwego. Przejazd do Jerycha – jednego z najstarszych miast świata i prawdo-
podobnie najstarszego nieprzerwanie istniejącej osady ludzkiej. Przejazd w pobli-
żu Góry Kuszenia. Przejazd do Betlejem na nocleg. Obiadokolacja.
4 DZIEŃ  TEL AVIV
Przejazd do Jerozolimy. Spacer po dziedzińcu Yad Vashem – Centrum Holocau-
stu, Parlament Izraelski. Czas wolny w centrum na zakupy lub wizyta w Muzeum 
Izraela, gdzie znajdują się m.in. zwoje znad Morza Martwego.
Przejazd do Tel Avivu. Wycieczka panoramiczna autokarem m.in. w dzielnicę z naj-
większą na świecie liczbą domów w stylu bauhaus -  zabytek UNESCO. Przejazd do 
Ja� y – jednego z najstarszych portów morskich na świecie. Spacer klimatycznymi 
uliczkami m.in. XII-wieczny meczet Al-Mahmudijja. 
Transfer na Lotnisko w Tel Avivie i wylot do Polski.  
WARIANT Z PRZEDŁUŻENIEM POBYTU - Przejazd do Natanii. Obiadokolacja. Nocleg.
5 DZIEŃ  CEZAREA – AKKA – HAJFA
Przejazd od Cezarei – niezwykłego portowego miasta, które zapoczątkował król He-
rod Wielki. Turaj zachowały się: akwedukt z II w., mury krzyżowców z okazała bramą, 
teatr, hipodrom. Przejazd do Hajfy, gdzie będziemy podziwiać wspaniałe perskie 
Ogrody Bahaitów. Przejazd do Akki (wpisanej na listę UNESCO) -  niegdyś stolicy 
Królestwa Jerozolimskiego, gdzie zobaczymy m.in. mury obronne okalające miasto, 
twierdzę krzyżowców, port. Powrót do Netanii. Obiadokolacja. Nocleg.

6 DZIEŃ  TYBERIADA  -  JEZIORO GALILEJSKIE – NAZARET – BET SHEAN - YARDENIT
Przejazd do Tyberiady – miejsca, gdzie Jezus nauczał na brzegiem Jeziora. Rejs po jeziorze. Miejscowy tradycyjny lunch - ryba  Św. Piotra. 
Przejazd do Nazaretu - zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania Pańskiego. Przejazd o do zabytkowego Bet Shean , gdzie zobaczymy m. in. 
antyczne świątynie , teatr rzymski, bizantyjską ulicę oraz łaźnie rzymskie. Przejazd nad Jordan do symbolicznego miejsca Chrztu Jezusa. 
Powrót do Netanii. Obiadokolacja. Nocleg.
7 DZIEŃ   Czas wolny. Transfer na lotnisko i wylot do Polski. 
Uwaga: Ostatniego dnia pilot towarzyszy grupie wyłącznie w trakcie transferu na lotnisko i przy odprawie.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza wewnątrz muzeów.
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 Cena pakietu obejmuje: 
- przelot na trasie Lublin – Tel Aviv – Lublin (bagaż rejestrowany w cenie)
- zakwaterowanie w hotelu o kategorii lokalnej 4* w Betlejem, hotelu 3-4 * w Netanii (dot.  grupy 
7-dniowej), pokoje 2 osobowe z łazienką
- wyżywienie HB (śniadania i kolacje)
- realizację programu,
- transport klimatyzowanym autokarem/busem podczas realizacji programu,
- opiekę polskojęzycznego pilota podczas wycieczki  (pilot będzie oczekiwał na uczestników na lotnisku 
w kraju lub w Izraelu),
- pakiet ubezpieczeniowy (KL 10 000 Euro,NNW 15 000 zł, bagaż 800 zł)
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje:
-opłaty na realizację programu m.in.:  biletów wstępu i przewodników lokalnych ok. 80-95 USD dla grupy 
4-dniowej, 115-140 USD dla grupy 7-dniowej; w zależności od wielkości grupy ( płatne obligatoryjnie)
- wstęp do Muzeum Izraela  (dla chętnych ) płatny dodatkowo ok. 11 USD
-napojów do kolacji,
-obowiązkowych napiwków dla kierowcy , pilota i obsługi,  łącznie ok. 5-7 USD dziennie/osoba,
Ważne informacje  Do wjazdu na terytorium Izraela wymagany jest paszport  ważny przez 6 miesięcy 
od planowanej daty powrotu do kraju (NIE MA możliwości wjazdu na dowód osobisty!). 

Termin Czas trwania CENA 

15.11 - 18.11.2018 4 dni 2490 zł

Wariant z przedłużeniem o 3 dni 
(15.11 - 21.11.2018)

dopłata 
+1400 zł
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IZRAEL - zwiedzanieCzas Adwentu w Ziemi Świętej
1 DZIEŃ    TEL AWIW - TABGHA – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
– JARDENIT 
Przylot do Tel Avivu. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Przejazd do Tabghy, miej-
sca cudu rozmnożenia chleba i ryb. Kościół Prymatu św. Piotra – miejsce,gdzie 
po raz 3 ukazał się uczniom Zmartwychwstały Jezus. Następnie przejazd pół-
nocnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, na Górę Błogosławieństw. Nieza-
pomniany rejs łodzią Św. Piotra po Jeziorze Tyberiadzkim. Miejscowy tradycyjny 
lunch - ryba  Św. Piotra. Przejazd do Jardenit – symbolicznego miejsca chrztu 
Jezusa. Przejazd do hotelu w Tyberiadzie, kolacja i nocleg.
2 DZIEŃ   KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓRA TABOR
Przejazd do Kany Galilejskiej. Wizyta w Kościele Franciszkanów - miejscu 
cudu przemienienia wody w wino. Przejazd do Nazaretu - zwiedzanie Bazyliki 
Zwiastowania. Przejście do Kościoła św. Józefa, gdzie wg tradycji znajdował się 
warsztat stolarski Św. Józefa. Wjazd taksówkami na Górę Tabor i zwiedzanie Ba-
zyliki Przemienienia. Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
3 DZIEŃ   HAJFA – CEZAREA – TEL AWIW – BETLEJEM
Przejazd do Hajfy. Wjazd na górę Karmel z Kościołem Stella Maris. Przepiękna 
panorama miasta. Ogrody Bahaitów. Przejazd nadbrzeżną równiną do Ceza-
rei  - starożytne ruiny miasta Heroda Wielkiego . Następnie przejazd do Tel Awi-
wu i spacer po zabytkowej części miasta – starożytnym porcie Jafa. Przejazd 
do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
4 DZIEŃ   BETLEJEM – EIN KAREM
Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego,  Grota Mleczna,  Kościół 
Św. Katarzyny, Pole Pasterzy. Wizyta w Ein Karem - Sanktuarium  Nawiedzenia 
św. Elżbiety  oraz  Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Powrót do Betlejem na kola-
cję oraz nocleg.
5 DZIEŃ    GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON – JEROZOLIMA – YAD VASHEM
Przejazd do Jerozolimy. Punkt widokowy na Górze Oliwnej skąd rozpościera 
się zapierający dech w piersiach widok na panoramę Starego Miasta. Zwiedza-
nie Kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz). Następnie przejście do kościoła klasz-
tornego Dominus Flevit. Bazylikę Agonii (zwana także Kościołem Wszystkich 
Narodów). Spacer ścieżkami Ogrodu Oliwnego – Getsemani. Przejazd na Górę 
Syjon, Kościół Zaśnięcia NMP, Kościół św. Piotra „In Gallicantu”. Następnie uda-
my się do Wieczernika. Wzgórze Świątynne, dawne miejsce Świątyni Jerozo-
limskiej, aktualnie sanktuarium złotej Kopuły na Skale i meczet al-Aksa. Ściana 
Płaczu, miejsce modlitw Żydów opłakujących zburzoną świątynię. Przejazd do 

Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.
6 DZIEŃ    JEROZOLIMA – JERYCHO – QUMRAN – MORZE MARTWE
Przejazd do Jerozolimy. Przejście Drogą Krzyżową „Via Dolorosa” w kierunku Bazyliki Grobu Pańskiego. Przejazd do Jerycha. 
Góra Kuszenia. Podróż do Qumran, miejsca odnalezienia zwojów znad Morza Martwego. Przejazd nad Morze Martwe. Czas 
wolny na kąpiel. Powrót do hotelu w Betlejem,  kolacja, nocleg.
7 DZIEŃ   Śniadanie w hotelu. Wykwaterownie. Czas wolny w Jerozolimie lub Tel Awiwie. Transfer na lotnisko Ben Gurion. Wylot 
do Polski.

 Cena pakietu obejmuje: 
- przelot na trasie Lublin – Tel Aviv – Lublin (bagaż rejestrowany w cenie)
- zakwaterowanie w hotelu 3-4* w Tyberiadzie i Betlejem, pokoje 2 osobowe z łazienką
- wyżywienie HB (śniadania i kolacje)
- realizację programu,
- transport klimatyzowanym autokarem/busem podczas realizacji programu,
- opiekę polskojęzycznego pilota podczas wycieczki  (pilot będzie oczekiwał na uczestników na lotnisku 
w kraju lub w Izraelu),
- pakiet ubezpieczeniowy (KL 10 000 Euro,NNW 15 000 zł, bagaż 800 zł)
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje:
-opłaty na realizację programu m.in.:  biletów wstępu i przewodników lokalnych ok. 110-140 USD 
(płatne obligatoryjnie)
-napojów do kolacji,
-obowiązkowych napiwków dla kierowcy , pilota i obsługi,  łącznie ok. 5-7 USD dziennie/osoba,
Ważne informacje  Do wjazdu na terytorium Izraela wymagany jest paszport  ważny przez 6 miesięcy 
od planowanej daty powrotu do kraju (NIE MA możliwości wjazdu na dowód osobisty!). 

Termin Czas trwania CENA 

03.12 - 09.12.2018 7 dni 3490 zł


