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Tajemnice Chrześcijaństwa i nie tylko… 

IZRAEL 8 DNI  06-13.02.2016r 
 

BETLEJEM - HAJFA - CEZAREA - NAZARET - TYBERIADA – JEROZOLIMA 
 

1 Dzień   

Zbiórka na lotnisku MDL Okęcie, wylot do Tel Avivu. Odprawa paszportowo – celna, a następnie  

przejazd w kierunku Jerozolimy/Betlejem, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

 
2 Dzień  

Po śniadaniu zwiedzanie w Betlejem: Bazylika Narodzenia 

Chrystusa – wybudowana ponad grotą uważaną za miejsce 

narodzin Jezusa, Mleczna Grota – grota, gdzie wg przekazów 
Maria karmiła Jezusa podczas ucieczki do Egiptu, spadające krople 

mleka zabarwiły skały na mlecznobiały kolor, Pola Pasterzy – 

miejsca gdzie wg tradycji pasterze zobaczyli Gwiazdę Betlejemską 

po narodzeniu Jezusa. Po południu przejazd do Jerozolimy, 

zwiedzanie wioski Ein Karem  - miejsca narodzin Św. Jana 
Chrzciciela. Przejazd koło Knesetu -  Izraelskiego parlamentu. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

3 Dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Hajfy, po drodze Cezarea Nadmorska 

miasto Heroda, w którym zwiedzimy teatr romański i akwedukt Hajfa. Następnie Góra Karmel z 

przepięknym panoramicznym widokiem na zatokę oraz sanktuarium Stella Maris. Przejazd do 

Nazaretu, zwiedzanie Kościoła Zwiastowania Pańskiego – gdzie Archanioł Gabriel objawił Marii, iż 
pocznie Syna Boga. Jest to największa świątynia chrześcijańska na Bliskim Wschodzie.  Przejazd do 

Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemieniając wodę w wino. Przejazd na 

zakwaterowanie do hotelu w okolicach Nazaretu / Tyberiady, obiadokolacja i nocleg.  
 

4. Dzień  

Śniadanie, rejs łodzią po jeziorze Galilejskim, gdzie Jezus chodził po wodzie, pobyt na Górze Ośmiu 

Błogosławieństw, gdzie Jezus wygłosił swoje pierwsze kazanie, zawierające osiem błogosławieństw 
Następnie Tabgha miejsce cudownego  rozmnożenia chleba i ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra, 

który upamiętnia miejsce tradycyjnego ukazania się Jezusa swoim uczniom po zmartwychwstaniu. 

Przejazd brzegiem jeziora do  Kafarnaum, miasta w którym przez pewien czas mieszkał Jezus Chrystus 

ze swoimi uczniami. Ostatnim punktem zwiedzania tego dnia będzie miejsce chrztu Jezusa w dolinie 

Jordanu - Jardenit. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

5. Dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Góry Tabor wg tradycji miejsca 
przemienienia Jezusa. Bazylika Przemienienia jest jednym z najpiękniejszych kościołów w Izraelu, 

przejazd wzdłuż rzeki Jordan do jednego z najstarszych miast Jerycha. Zwiedzanie jaskiń Qumran, 
gdzie pasterze znaleźli słynne Zwoje znad Morza Martwego. Następnie krótki pobyt nad                            

Morzem Martwym - możliwość kąpieli. Przejazd do Jerozolimy/Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja i nocleg.  
 

W tym dniu dla chętnych możliwość wyjazdu na zwiedzanie Masady 

– twierdzy Heroda Wielkiego i jednocześnie miejsce walki 

społeczności Żydów – dodatkowy koszt 25 USD/os 
 

6. Dzień  

Śniadanie, zwiedzanie Jerozolimy: Góra Oliwna (przepiękna 

panorama na Stare Miasto i Wzgórze Świątynne z pozłacaną Kopułą 

Skały), Kościół Pater Noster, Kościół Dominus Flevit, Ogród 
Getsemani, gdzie Jezus został pojmany przez Rzymian po zdradzie 

przez Judasza. Góra Syjon oraz Grób Dawida.  

Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
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7. Dzień  

Śniadanie, zwiedzanie Starej Jerozolimy - Ściana Płaczu – centralny punkt dzielnicy żydowskiej, gdzie 

można zawsze spotkać modlących się Żydów, wizyta w Kościele Św. Anny, wg tradycji dom Joachima i 
Anny oraz miejsce narodzin Marii, Łuk Ecco Home, przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa )  - 14 

stacji, które prowadzą przez dzielnicę muzułmańską i chrześcijańską przez Golgotę, gdzie Jezus został 

ukrzyżowany, aż do Bazyliki Grobu Bożego – znajdującego się w miejscu, gdzie znaleziono 

domniemany grób Jezusa. Następnie  meczet Al Aksa - jedna z najważniejszych świątyń 
muzułmańskich, Kopuła na skale zwana też meczetem Omara ( meczet i kopułę oglądamy z zewnątrz). 

Złota kopuła wznosi się nad świętą skałą, na której Abraham składał ofiarę ze swojego syna Izaaka. Wg 

tradycji islamu, ze skały tej prorok Mahomet wstąpił do nieba.                                                                      

Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 

8. Dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transport na lotnisko Tel Aviv, wylot do Warszawy.                             

Przylot na lotnisko MDL Okęcie. Zakończenie imprezy.  

 

 

Cena: 350 PLN/os + 795 USD/os (w pokoju 2-os, grupa 30 +2 os) 

           350 PLN/os +  860 USD/os (w pokoju 2-os, grupa  20 +2 os) 

 
 

Cena Zawiera:  

 przelot samolotem na trasie Warszawa - Tel Aviv – Warszawa 

 7 noclegów w hotelach kategorii 3* w pokojach 2 os (pokoje 3 osobowe na życzenie) 

 wyżywienie 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje 

 opieka polskojęzycznego pilota – przewodnika 

 bilety wstępów 

 codzienne Msze Święte  

 opieka Duchowa Kapłana 

 ubezpieczenie KL, NNW i bagaż  
 
Cena nie zawiera: 
 zwyczajowych napiwków dla pilota / kierowcy  - 40 USD/os  (jest to obowiązkowa wpłata na miejscu u pilota) 

 napoi do obiadokolacji 

 napiwków dla kierowcy  

 wydatków własnych 
dodatkowego ubezpieczenia (płatne przy podpisaniu umowy): 
- od chorób przewlekłych – 100 PLN/os 
- od KR (kosztów rezygnacji) – 120 PLN/os 

 
 

UWAGA!!! 
PROGRAM MOŻE ULEC DROBNYM ZMIANOM, JEDNAK WSZYSTKIE MIEJSCA I OBIEKTY 

PRZEWIDZIANE DO ZWIEDZANIA ZOSTANĄ ZACHOWANE, CHOĆ BYĆ MOŻE W INNEJ KOLEJNOŚCI.  
 

UWAGA!!! 
 

PRZY WYJEŻDZIE DO IZRAELA OBOWIĄZUJĄ PASZPORTY!!!                                                                
 

Z DATĄ WAŻNOŚCI MIN. 6 MIESIĘCY NA DZIEŃ POWROTU DO POLSKI 
 

 


