PROGRAM PIELGRZYMKI DO ZIEMII ŚWIĘTEJ - 19-29.09.2018
DZIEŃ 1. 19 IX środa. Wyjazd ze Zwolenia o godz. 17.00. Wylot do Tel Avivu: LO 151G, Okęcie, godz. 22.55.
Przelot do Tel Avivu. Przejazd do Bethlehem, zakwaterowanie w hotelu.
DZIEŃ 2. Betlejem – Eilat. Masada – ostatnia twierdza żydowskich powstańców z I w po Chr., Eilat - Oceanarium,
hotel w Eilacie nad Morzem Czerwonym.
DZIEŃ 3. Eilat - Betlejem. Wypoczynek nad Morzem Czerwonym, przejazd do hotelu w Betlejem.
DZIEŃ 4. Betlejem – Jerozolima. Bazylika Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodzena, Grota Mleczna, Pole Pasterzy,
Syjon chrześcijański: Bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik, tzw. „Grób Dawida”, Mur Płaczu.
DZIEŃ 5. Jerozolima – Galilea. Studnia Jakubowa, Góra Tabor, Nazaret: Bazylika Zwiastowania Pańskiego, kościół
św. Józefa i św. Rodziny, Kana Galilejska – kościół Pierwszego Cudu Jezusa (możliwość odnowienia przyrzeczeń
małżeńskich). Hotel w Tyberiadzie.
DZIEŃ 6. Galilea. Góra Błogosławieństw, Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb i kościół Prymatu św.
Piotra, Kafarnaum: ruiny miasta z czasów rzymskich, dom św. Piotra, synagoga z I/IV w., rejs statkiem po Jeziorze
Galilejskim, plaża nad Jeziorem Genezaret, powrót do hotelu w Tyberiadzie.
DZIEŃ 7. Galilea Górna. Cezarea Filipowa (Banias), Nimrod – twierdza z czasów krzyżowców, Dan – izraelickie
sanktuarium schizmatyckie. Hotel w Tyberiadzie.
DZIEŃ 8. Galilea - Morze Martwe - Jerozolima. Przejazd Doliną Jordanu do Jerycha: sykomora Zacheusza i Góra
Kuszenia, miejsce chrztu Jezusa nad Jordanem, Morze Martwe: możliwość kąpieli. Powrót do hotelu w Betlejem.
DZIEŃ 9. Jerozolima. Kościół św. Anny i Sadzawka Betezda, klasztor i łuk Ecce Homo: cysterna Struthion i
Lithostrotos, Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu Bożego. Góra Oliwna: Sanktuarium Wniebowstąpienia, Grota Pater
Noster, kościół Dominus Flevit, Bazylika Agonii Pana Jezusa w Getsemani, kościół Wniebowzięcia NMP. Hotel.
DZIEŃ 10. 29 IX sobota. Przejazd na lotnisko w Tel Avivie, wylot do Warszawy: LO 156G, Tel Aviv, wylot godz.
11.25, przylot na Okęcie g. 14.25. Program ma charakter ramowy, będzie realizowany w zależności od okoliczności i
sytuacji panującej w Izraelu, kolejność zwiedzania może ulegać zmianom.
Zakwaterowanie: W sprawdzonych hotelach (***), pokoje dwuosobowe z łazienkami (1 noc w Eilacie, 6 nocy
w Betlejem, 3 noce w Tyberiadzie), w razie potrzeby możliwość pokoju 3 osobowego.
Koszty: Koszty obsługi w Ziemi Świętej wynoszą 880 USD. Ubezpieczenie i przelot 1450 zł. Cena obejmuje:
10 noclegów, 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje), realizacja programu autokarem klimatyzowanym, opłaty
parkingowe, opiekę polskiego przewodnika, rezerwacje codziennej Mszy św., bilety wstępu do obiektów
wyszczególnionych w programie oraz zwyczajowe napiwki.
Paszporty: Muszą być ważne co najmniej przez 6 miesięcy od daty powrotu – przylotu do Polski. W paszportach
nie może być stempli przekroczenia granicy z Syrią, Libanem, Irakiem i Libią. Gdyby takie były, należy wymienić
paszport.
Co zabrać: Nastawiamy się na temperatury ok. 30 stopni C, jest to okres końcowy pory suchej. Zabieramy
zasadniczo lekkie ubrania, ale cieplejsze wdzianka z długimi rękawami wieczorami czy rankiem też mogą się przydać.
Obuwie – wygodne, oprócz sandałów na zmianę płytkie turystyczne typu adidas. Przydadzą się ciemne okulary, kostium
kąpielowy (plaże), krem z filtrem, lekkie nakrycie głowy. Pamiętamy, że każdego dnia nawiedzamy miejsca święte, w
których obowiązuje odpowiedni strój: mężczyźni – długie spodnie (co najmniej do pół łydki), zakryte ramiona, kobiety
– spódnice bądź sukienki zdecydowanie zakrywające kolana bądź długie spodnie, bluzki zakrywające ramiona i dekolty.
Walutą izraelską są szekle (skrót: NIS). Obecny przelicznik 1USD = 3,5 NIS. Prawie wszędzie można płacić
dolarami, przydają się drobne nominały dolarowe (Euro też jest akceptowane, ale większy kłopot z przeliczaniem,
zazwyczaj zaokrąglają do dolara, co jest niekorzystne dla pielgrzymów). Drobne kwoty w szeklach przydają się w
zasadzie jedynie jako opłaty za wejście do toalet, z których część jest odpłatna 2 szekle (ale wiele jest bezpłatnych).
Wymiany dolarów na szekle można dokonać w recepcji hotelu bądź przy okazji zakupów w sklepach.

Przy zapisie podajemy następujące dane: NN, adres, nr PESEL, serię i nr Paszportu oraz datę ważności,
nr telefonu oraz wpłacamy 500 zł. zaliczki. Dolary wpłacamy na miejscu w Jerozolimie. Pozostałą kwotę
w złotówkach (950 zł. lub 1000 zł. jeżeli z dojazdem na Okęcie) do 26 VIII br.
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