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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 9 dni  
 

Co wyróżnia program? 

- 9 pełnych dni pobytu w Ziemi Świętej  

- dwa noclegi w Tyberiadzie blisko Jeziora Galilejskiego  

- trzy noclegi w Jerozolimie przy Starym Mieście (500m) 

- dwa noclegi w Betlejem niedaleko Bazyliki Narodzenia (500m) 

- zwiedzanie Parku Narodowego, skąd wypływają źródła Jordanu 

- bilety wstępów i atrakcji w cenie 

- zwiedzanie „Jerozolimy nocą” 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dzień/ WARSZAWA – TEL AVIV / CEZAREA – HAJFA – NAZARET - TYBERIADA 

Zbiórka w umówionym miejscu, przejazd na lotnisko Chopina w Warszawie, odprawa paszportowo-

bagażowa, wylot do Izraela, przylot do Tel Avivu. przejazd do Cezarei Nadmorskiej – zwiedzanie ruin 

rzymskiego akweduktu. Zobaczymy nad brzegiem morza jego konstrukcje, które u historyków budzą 

wielki podziw, ponieważ przetrwały kilkanaście wieków. Dziś łuki stanowią atrakcję turystyczną. 

Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody 

Bahajskie i zatokę Hajfa. Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie 

mieszkała Święta Rodzina, źródło Maryi. Przejazd do Tyberiady na kolację i nocleg. 

 

2 Dzień/ BANIAS - G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA- KAFARNAUM -  JARDENIT 

Śniadanie. Przejazd do jednego z najpiękniejszych miejsc na północy Izraela czyli do Rezerwatu 

Przyrody Banias, ze słynnym wodospadem, gdzie znajdują się również źródła Jordanu. Spacer wśród 

strumieni Jordanu. Nstępnie udamy się nad jezioro Galilejskie, które jest największym świadkiem 

cudów Jezusa. przejazd na Górę 8 Błogosławieństw, dalej do  Kafarnaum, zwanym miastem 

Chrystusa, w którym mieszkał św. Piotr. Następnie odwiedzimy kościół Rozmnożenia Ryb i Chleba 

oraz kościół Prymatu Piotra w dolinie Tabgha. Ostatnim punktem tego dnia będzie pełen wrażeń rejs 

drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewami i tańcami. Dla chętnych Ryba św. 

Piotra, dla pozostałych czas wolny nad Jeziorem. Wizyta nad Jordanem w miejscu chrztu Chrystusa – 

Jardenit. Obiadokolacja i nocleg w Tyberiadzie. 
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3 Dzień/ G. TABOR - WADI QELT- JERYCHO 
Śniadanie, wykwaterowanie. Wjazd specjalnymi taksówkami na Górę Tabor do Klasztoru 

Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z 

kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Dalej  udamy się do najstarszego miasta na świecie 

– Jerycho, gdzie wyjedziemy kolejką linową na Górę Kuszenia i wejdziemy do klasztoru Kuszenia. 

Zobaczymy także, znaną nam z biblijnej opowieści o Zacheuszu, sykomorę. 

Przemierzając malownicze tereny Pustyni Judzkiej zatrzymamy się na punkcie widokowym w Wadi 

Qelt, z którego rozpościera się wspaniały widok na klasztor św. Jerzego. (dla chętnych możliwość 

zejścia do klasztoru). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

 

4 Dzień/ EIN GEDI – M. MARTWE - MAR SABA 
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Ein Gedi, gdzie David ukrywał się przed Saulem. Wycieczka 

jeepami do Klasztoru Mar Saba. Następnie plażowanie nad Morzem Martwym – najniżej położonym 

miejscu na świecie – 420 m ppm. Nad Morzem Martwym będzie czas na kąpiel w morzu, okłady z 

błota, zakup kosmetyków oraz relaks nad największym naturalnym SPA na świecie. Obiadokolacja i 

nocleg w Betlejem. 

 

5 Dzień/ BETLEJEM 

Przejazd na Pole Pasterzy, gdzie znajdują się groty, w których kiedyś żyli pasterze z trzodą. Znajduje 

się tutaj kościółek In Excelsis Deo, który swoim kształtem przypomina namiot pasterski. Przejazd do 

Betlejem, gdzie poza kościołem św. Katarzyny, Grotą św. Hieronima i Grotą Mleczną, udamy się do 

jednego z najważniejszych miejsc dla chrześcijan – Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten 

powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie. Grób Racheli 

oraz mur separacyjny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja. 

Wieczorem zwiedzanie „Jerozolimy nocą”: w programie przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych 

Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz 

przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem, 

nocleg.  

 

6 Dzień/ JEROZOLIMA – Góra Oliwna i Góra Syjon 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage, gdzie ma początek 

tradycyjna procesja podczas Niedzieli Palmowej. Zobaczymy Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się 

tablice, upamiętniające modlitwę, której nauczył nas Chrystus – Ojcze Nasz. Przejście do punktu 

widokowego na Górze Oliwnej. Schodząc na piechotę będziemy podziwiać przepiękną panoramę na 

Stare Miasto usytuowane po drugiej stronie Doliny Cedronu. Wstąpimy też do Kościoła Dominus Flevit 

– Pan Zapłakał i na Cmentarz Żydowski. Na samym dole znajdziemy się w Ogrójcu i Bazylice Agonii. 

Wstąpimy też do Cerkwii z Grobem Maryi, skąd została wzięta do Nieba. Przejazd na Górę Syjon. 

Kolejnym punktem będzie Wieczernik, gdzie Pan Jezus wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, 

podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha 

Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Dalej zobaczymy Synagogę, w której znajduje się Grób Króla 

Dawida.  Przyjazd do hotelu w Jerozolimie, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

 

7 Dzień/ JEROZOLIMA – Droga Krzyżowa – STARE MIASTO 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Ten dzień pielgrzymki spędzimy na Starym Mieście w Jerozolimie. 

Rozpoczniemy od wizyty w kościele św. Anny, przy którym znajduje się także sadzawka Betesda. 

Następnie, na terenie byłej Twierdzy Antonia, rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które 

zakończymy w Bazylice Grobu Pańskiego. Będzie czas na nawiedzenie Golgoty, Grobu Pańskiego, 
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miejsca znalezienia Krzyża Świętego, a także czas na indywidualną modlitwę. Zwiedzanie zakończymy 

udając się pod Ścianę Płaczu. Czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Jerozolimie.  

 

8 Dzień/ EIN KAREM – TEL AVIV – PLAŻA   

Śniadanie,  przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela). Przejazd do Tel Avivu – czas wolny na ostatnie zakupy i kąpiel w Morzu. Następnie powrót 

do hotelu, obiadokolacja i nocleg w Jerozolimie. 

 

9 Dzień/ TEL AVIV – WARSZAWA 

Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny w Jerozolimie, obiad we własnym zakresie, przejazd w 

kierunku lotniska. Przyjazd na lotnisko, odprawa paszportowo-bagażowa, wylot do Polski. Przylot na 

lotnisko w Warszawie im. Chopina, zakończenie pielgrzymki.   

 

CENA ZAWIERA:  

• Przelot samolotem PLL LOT na trasie WAW – TLV - WAW 

• Transport komfortowym autokarem z klimatyzacją w Izraelu 

• 8 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami 

• Wyżywienie w postaci bufetu - śniadania i obiadokolacje  

• Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (rejs łodzią, taksówki na G. Tabor, wstępy do 

zwiedzanych obiektów, opłaty za rezerwacje, wjazd na Górę Kuszenia). 

• Ubezpieczenie podróżne obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid,  Ubezpieczenie WIENER z 

chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, NNW 5 500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC 

OSOBY  60 000 EUR,  Bagaż 600 EUR 

• Opiekę licencjonowanego pilota wycieczek/przewodnika 

• Przewodnika izraelskiego (obowiązkowego) 

• Realizację w/w programu 

• Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki do telefonu 

• Opiekę duchową kapłana 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/os oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł /os. 

 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• zwyczajowych napiwków, kosztu przewodnika: płatne na miejscu u przedstawiciela biura 

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w biurze) 

• napojów do obiadokolacji (w cenie woda) 

• innych wydatków 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• organizator zastrzega możliwość anulowania programu z  pierwszego i ostatniego dnia pielgrzymki 

bez zwrotu kosztów na wypadek zmiany godzin przelotu utrudniających realizację podanych punktów 

programu 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

• zakwaterowanie w hotelach: 
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Tyberiada Hotel Dona Gracia https://www.donagracia.com/  

Betlejem Hotel Nativity Bells https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293978-d2277541-

Reviews-Nativity_Bells_Hotel-Bethlehem_West_Bank.html lub inny 

Jerozolima Hotel National http://national-hotel-jerusalem.jerusalem-hotels-il.com/en/#photo lub 

inny 

• osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą      

dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej 

osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić kwotę 480 USD do pokoju 1 osobowego 

• codziennie odprawiane są Msze św. w miejscach o szczególnym znaczeniu dla pielgrzymów 

• na miesiąc przed wylotem uczestnicy otrzymają „Informacje dla Pielgrzyma” zawierające 

szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu 

• koszty rezygnacji zgodnie z OWU biura podróży. 
 

 

 

serdecznie zapraszamy 
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