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WYCIECZKA DO IZRAELA ( 5 DNI ) 

TEL AWIW – JEROZOLIMA – BETLEJEM – JERYCHO – KACAR EL JAHUD – MORZE 

MARTWE – WADI QELT                                                                     

TERMIN: 20.07 – 24.07.2023 

Jerozolima – miasto trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Święte miasto podzielone 

wielką polityką, tygiel, w którym gotują się bliskowschodnie napięcia. Jednocześnie jedno z najchętniej 

odwiedzanych miast świata, które pochłania swoją magią od pierwszego wejrzenia. Podczas naszego 

wyjazdu zobaczymy kosmopolityczny Tel Aviv, magiczną Jerozolimę, odwiedzimy biblijne Betlejem oraz 

sprawdzimy czy rzeczywiście wody Morza Martwego są tak bardzo wyporne.  

1 DZIEŃ:  Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 3.30. Wylot do Tel Awiwu o godz. 6.00. 

Przylot na lotnisko Ben Guriona o godz. 10.45. Przejazd do BETLEJEM – zwiedzanie: Bazylika 

Narodzenia Pańskiego, Grota Żłóbka, Kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie,  przejazd do JEROZOLIMY  i wizyta na GÓRZE OLIWNEJ: podziwianie 

niesamowitej panoramy Starego Miasta, zwiedzanie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy 

Ojcze Nasz. Przejście do kościoła Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. 

Cmentarz Żydowski, Bazylika Agonii, Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. 

Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Kościół grobu Maryi. GÓRA SYJON – Bazylika Zaśnięcia 

Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik – miejsce ostatniej wieczerzy, kościół św. Piotra „In Galicantu” – 

miejsce gdzie apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych 

wyjazd na zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w programie: przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – 

Mea Shearim, podejście do Menory przy Knesecie, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz 

przejście przez Dzielnicę Żydowską pod Ścianę Płaczu ( koszt wycieczki 25 USD/os ). Powrót do hotelu, 

nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, JERYCHO – krótki postój przy drzewie Sykomory oraz pod Górą Kuszenia, na 

której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Kacar El. Jahud. - miejsce chrztu Jezusa nad rzeką 

Jordan. Wyjazd nad MORZE MARTWE - czas wolny na kąpiele błotne. W drodze powrotnej 

zatrzymamy się na Pustyni Judzkiej, gdzie zobaczymy panoramę na kanion Wadi Qelt i klasztor                         

św. Jerzego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, zwiedzanie JEROZOLIMY – Wzgórze Świątynne ( jeśli będzie możliwość 

wejścia ); przejście Via Dolorosa, po której zgodnie z tradycją prowadzono Chrystusa na ukrzyżowanie, 

zwiedzanie Bazyliki Grobu Pańskiego, która jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich,                 

z których każda ma własne kaplice, ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Dzielnica 

arabska wraz z tradycyjnym sukiem pełnym kramów z pamiątkami. Przejście przez kwartał żydowski 

Starego Miasta pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla 

wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod 

Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 



5 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie TEL AWIWU oraz JAFFO: przejazd przez wpisane na 

listę UNESCO Białe Miasto – dzielnicę, w której znajdują się liczne budynki w modernistycznym stylu 

bauhaus; Bulwar Rothschilda – najważniejsza ulica w mieście z zabytkowymi kamienicami                                       

i nowoczesnymi wieżowcami, centrum kulturalne i biznesowe Tel Awiwu; spacer po najstarszej części 

miasta Jaffo, skąd roztacza się widok na Tel Awiw. Po drodze wieża zegarowa, Meczet Mahmudiego, 

Synagoga. Przejście do starego portu z licznymi restauracjami, kawiarniami i galeriami.  Czas wolny nad 

Morzem Śródziemnym. Wyjazd na lotnisko Ben Guriona, wylot do Polski o godz. 20.00. Zakończenie 

wycieczki w Warszawie o godz. 23.05. 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!!! 

CENA :  1.900 zł/os + 450 USD/os  

UWAGA!!! ze względu na niestabilną sytuację na rynku walutowym, podajemy część kosztów w USD. 

Kwota  w USD przeliczana będzie na złotówki, w dniu dopłaty miesiąc przed wyjazdem, po kursie 

sprzedaży walut w Banku BNP PARIBAS. 

Przy podpisaniu umowy płatna zaliczka w wysokości 1.000 zł/os, pozostała kwota płatna na miesiąc 

przed wyjazdem. 

Cena zawiera: przelot samolotem rejsowym LOT; opłaty lotniskowe; transfery autokarem podczas 

zwiedzania; 4 noclegi w hotelach*** (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami ); 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  

opiekę przewodnika; ubezpieczenie: KL obejmujące następstwa choroby przewlekłej i nowotworowej                

( do 40.000 EUR ), NNW ( do 15.000 PLN ), bagażu (  do 1000 PLN ). 

Cena nie zawiera: posiłków na pokładzie samolotu, wydatków osobistych, napojów do kolacji, biletów 

wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour – guide, obligatoryjnych napiwków dla kierowców, 

przewodników, obsługi hotelu - razem 70 USD/os (płatne u po przylocie); wycieczek fakultatywnych; 

dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu; dopłaty do pokoju jednoosobowego 500 

PLN/os.                                                   

UWAGA!!! Paszport powinien być  ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z Izraela czyli min. do 

dnia 25.01.2024. Paszport nie może zawierać pieczątek syryjskich, libijskich i libańskich ! 


