IZRAEL 5 DNI
Zapraszamy do udziału w wycieczce do 3-go tysiąclecia
p.n.e., do krainy stanowiącej łącznik cywilizacji islamskojudeo-chrześcijańskiej. Już od niemal dwóch tysiącleci
przybywają do Ziemi Świętej pielgrzymi, aby zobaczyć
miejsca opisane w Biblii. Wyznawcy wszystkich religii
zdobywali, niszczyli i odbudowywali wielokrotnie tą
krainę. Od czasów króla Dawida, który obrał Jerozolimę
na swoją stolicę. Ziemia Święta jest
symbolem
ustawicznego kontaktu człowieka z Bogiem. Położenie
geograficzne na styku trzech kontynentów, przebogata,
a niekiedy wręcz tragiczna historia powodują, że ziemia
ta stanowi prawdziwą mozaikę religii, narodowości,
języków, klimatów i krajobrazów. Podróżując na Bliski Wschód jako Europejczycy musimy wiedzieć, że niemal wszystko z czym będziemy mieć
do czynienia jest tu inne. Inny jest klimat, obyczaje i kultura. Inny kontekst historyczny, wrażliwość. Wszystkie te czynniki powodują, że podróż
w ten rejon świata daje pielgrzymom możliwość niezapomnianych głębokich przeżyć duchowych, natomiast laikom pozwala poznać i zrozumieć
inność tej krainy oraz mechanizmy rządzące współczesnym Bliskim Wschodem.
DZIEŃ 1 - Przelot z Polski do Tel Avivu.
JAFFO (Tel Aviv) -JEROZOLIMA (Góra Oliwna + Stare Miasto) +
BETLEJEM
Przejazd do najstarszej dzielnicy Tel Avivu – Jaffo, spacer
malowniczymi uliczkami starówki, wizyta w kościele św. Piotra,
panorama współczesnego Tel Avivu.
Przejazd do Jerozolimy na Górę Oliwną, zwiedzanie: panorama
Jerozolimy, cmentarz żydowski, Sanktuaria: Pater Noster (Ojcze
Nasz), Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogrody Getsmani (Ogrójec),
Bazylika Konania, Grota Pojmania, Bazylika Grobu NMP. Droga
Krzyżowa, Kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża, Kalwaria, Golgota,
Bazylika Grobu Chrystusa. Przerwa na lunch.
Przejazd do Betlejem; Bazylika Narodzenia w Betlejem(Grota
Narodzenia i Grota Żłobka), kaplica św. Katarzyny Przejazd do hotelu.
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2 – Śniadanie. Przejazd z Betlejem do Wadi Qelt
WADI QELT - JERYCHO – MASADA – M.MARTWE
– QUMRAN - EIN BOQEK
Przejazd na punkt widokowy. Zwiedzanie zawieszonego na stromym
zboczu skalnym klasztoru św. Jerzego Koziby. Przejazd do Jerycha.
Zwiedzanie: panorama Góry Kuszenia. Przejazd przez Qumran
(miejsca odnalezienia najstarszych biblijnych manuskryptów).
Następnie doliną Morza Martwego do stóp Masady, na której
znajdują się pozostałości ruin Pałacu Heroda, fortecy będącej
ostatnim miejscem oporu powstańców żydowskich przed najazdem
legionów rzymskich. Przejazd do Ein Boqek – kurortu nad M.
Martwym. Czas przeznaczony na wypoczynek połączony z kąpielą w
leczniczych wodach M. Martwego i pobytem w najniższej depresji
globu. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3 - Śniadanie. Przejazd z Ein Boqek do Jerozolimy (Stare Miasto)
Całodniowe piesze zwiedzanie Jerozolimy.
W godzinach dopołudniowych: Ściana Płaczu, Wzgórze Świątynne;
Kopuła na Skale i Al-Aksa, oraz żydowskiej części Starego Miasta i
synagoga Hurwa. Przerwa na lunch. Po południu: Góra Syjonu,
Wieczernik, Grób Dawida, kościół Zaśnięcia NMP oraz rzymskie
Cardo. Wizyta w dzielnicy ormiańskiej. Czas wolny.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
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DZIEŃ 4 -Śniadanie. Przejazd z Jerozolimy do Yad Vashem (Nowa
Jerozolima)
Przejazd do Nowej Jerozolimy, krótki spacer ulicami Nowego Miasta.
Panorama Knessetu–parlamentu państwa Izrael, menora oraz
wizyta w muzeum Yad Vashem-miejsce pamięci ofiar Holokaustu,
spacer aleją Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Następnie
przejazd do TYBERIADY nad Jeziorem Galilejskim. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5 – Śniadanie. Przejazd z Tyberiady do AKKO
AKKO –HAJFA –KARMEL –JAFFO -TEL AVIV
Przejazd do Akko (UNESCO) miasta-portu, ostatniej stolicy z okresu
Królestwa Jerozolimy. Spacer po rynku i starym mieście –najlepiej
zachowanym układzie urbanistycznym z czasów średniowiecza w
krajach Lewantu. Przejazd na południe w kierunku gór Karmelu.
Zwiedzanie sanktuarium na zboczach Karmelu Stella Maris z grotą
proroka Eliasza, podziwianie panoramy Hajfy oraz ogrodów przy
sanktuarium Bahajów. Postój przy akwedukcie Heroda nad M.
Śródziemnym (możliwość kąpieli w M. Śródziemnym).Transfer na
lotnisko Ben Guriona pod Tel Avivem.
Istnieje możliwość realizacji wycieczki po GALILEI (opcjonalnie koszt
20 $) W programie :Nazaret z Bazyliką Zwiastowania oraz kościołem
św.Józefa (miejsca dzieciństwa Jezusa);Kana Galilejska(miejsce
pierwszego cudu Jezusa), Kafarnau –miasta nauczania Chrystusa i
miejsca zamieszkania pierwszych apostołów św.Piotra i św.Andrzeja
Góra Błogosławieństw (miejsce wygłoszenia credo stanowiącego
podwaliny chrześcijaństwa) Tabha (miejsce rozmnożenia chleba i
ryb oraz prymatu św.Piotra)
UWAGA: z uwagi na wzmożony ruch pielgrzymów wycieczka po
Galilei uzależniona jest w dużej mierze od czasu oczekiwania w
Bazylice Narodzenia(w Betlejem) i Bazylice Grobu (w Jerozolimie)
oraz akcesu wszystkich uczestników.
Pogram imprezy jest ramowym; biuro zastrzega sobie możliwość zamiany
kolejności punktów programu w poszczególnych dniach trwania imprezy.

Cena od: 2.360 PLN + 100 $
CENA ZAWIERA:
-bilety lotnicze do Tel Avivu i powrotne
-noclegi w hotelach kat*** w pokojach 2-u osobowych z łazienkami i
klimatyzacją,
-4 śniadania i 4 obiadokolacje wg programu(napoje do kolacji płatne ekstra)
-przejazdy klimatyzowanym autokarem
-asystę polskojęzycznego pilota
-ubezpieczenie od NW i KL ( do kwoty 15.000 EUR; bez chorób przewlekłych)
-z bagażem podręcznym (40x20x25cm)i większym do(50x40x20cm)Koszt
dużego bagażu rejestrowego(20 kg) + 250-350PLN/szt
-pokój jednoosobowy (po uprzednim potwierdzeniu) za dopłatą 180 $
WAŻNE: bilety lotnicze wystawiane są z chwilą zgłoszenia na imprezę i nie
ma możliwości ich zwrotu(lub zamiany nazwisk). Prosimy pomyśleć nad
ewentualnym ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji(ok. 3% wartości
imprezy).
PŁATNE DODATKOWO: 75 $ obowiązkowo na koszty programowe (wstępy
do zwiedzanych obiektów, parkingi lokalne przewodnictwo, system
audioguid), plus ok. 25$(na zwyczajowy bakszysz i tip-y)
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