IZRAEL
termin: 27.10 – 02.11.2019
1 dzień /27.10 niedziela - Przybywamy do Izraela Linią WizzAir z Katowic do Tel Avivu. Przylot
późnym wieczorem. Transfer do hotelu, obiadokolacja i nocleg w Galilei.
2 dzień / 28.10 poniedziałek - Galilea Dolna: zamek Belvoir i cuda nad Jeziorem
GalilejskimPo śniadaniu wyjazd na najlepiej zachowany w Izraelu zamek krzyżowców Belvoir,
następnie nad Jezioro Galilejskie,gdzie Jezus dokonał najwięcej cudów. Odwiedzimy Sanktuarium
Ośmiu Błogosławieństw skąd rozpościera się przepiękny widok na jezioro i okolice, Kościół
Rozmnożenia Ryb i Chleba w Dolinie Tabghaa, także Kafarnaum – miasto Chrystusa, gdzie
zatrzymywał się w domu Św. Piotra i nauczał w synagodze. Obiad: „Ryba Św. Piotra” (danie z
ziemniakami, sałatką, deserem i kawą). Po południu rejs łodzią po jeziorze, które jest największym
akwenem wody słodkiej na Bliskim Wschodzie. Przejazd do hotelu; kolacja i nocleg.
3 dzień / 29.10 wtorek - Wyruszamy do Judei
Po śniadaniu zwiedzanie największego w Ziemi Świętej sanktuarium – Bazyliki Zwiastowania w
Nazarecie. Następnym punktem programu będzie Kana Galilejska – miejsce pierwszego cudu Jezusa,
gdzie można dokonać zakupu wina, następnie Galilea Zachodnia – przejazd do Hajfy (trzeciego co do
wielkości miasta w Izraelu); wspaniałe ogrody i Świątynia Bahai. Po drodze przystanek w wiosce
druzyjskiej Dalyiat al Karmel. Przejazd do Betlejem na kolację i nocleg.
4 dzień / 30.10 środa - Przybieżeli do Betlejem
Po śniadaniu zwiedzanie Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem, spacer Aleją Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata, zobaczymy Salę Wiecznego Ognia oraz Salę Poświęconą Pomordowanym Dzieciom,
następnie przejazd do jednego z najstarszych kibuców – Ramat Rachel; grobowiec Racheli. Przejazd
do Betlejem, zwiedzanie najstarszego na świecie czynnego kościoła – Bazyliki Narodzenia Pańskiego.
Po obiadokolacji chętni będą mieli możliwość skorzystania z fakultatywnej wycieczkii zobaczyć
Jerozolimę nocą a zwłaszcza Dzielnicę Ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim. Nocleg w Betlejem.
5 dzień / 31.10 czwartek - Jerozolima – Stare Miasto
Po śniadaniu wyjazd do Jerozolimy: zwiedzanie Starego Miasta na które wejdziemy jedną z ośmiu
bram – Bramą św. Szczepana; kościół św. Anny i sadzawka Owcza (Betesda) - gdzie Jezus uzdrowił
paralityka, Droga Krzyżowa – Via Dolorosa, która prowadzi do Bazyliki Grobu Pańskiego, Golgota.
Wizyta w luterańskim kościele Odkupiciela. Po czasie wolnym przejście pod słynną Ścianę Płaczu.
Obiadokolacja. Powrót na nocleg do Betlejem.
6 dzień / 1.11 piątek - Pustynia Judzka i Słone Jezioro.
Po śniadaniu przejazd do najstarszego miasta na świecie – Jerycha: sykomora Zacheusza i Góra
Kuszenia. Jerycho słynie z najwspanialszych daktyli, owoców i warzyw a także z kosmetyków
zawierających minerały z Morza Martwego. Stąd podjedziemy nad rzekę Jordan – najdłuższą w
Izraelu, graniczną z Jordanią - miejsce chrztu Chrystusa; dalej do miejsca skąd można zobaczyć groty
Qumran, gdzie znaleziono najstarsze teksty biblijne, po południu krótki pobyt nad Morzem Martwym.
W drodze powrotnej przystanek w Masadzie – twierdzy Zelotów. Obiadokolacja i noclegw Betlejem.
7 dzień / 2.11 sobota - Tel Aviv - Jaffa i powrót
Śniadanie. W przypadku WizzAir wylot jest późno i tego dnia podjedziemy jeszcze do Tel Avivu aby
obejrzeć zespół miejski Białego Miasta,umieszczonyna liście światowego dziedzictwa UNESCO,jako
największe na świecie skupisko budynków modernistycznych (szkoła Bauhaus), Centrum Azrieli kompleks trzech drapaczy chmur w Tel Avivie; Meczet Mahamoudia, Kościół Św. Piotra, spacer po
uliczkach Starej Jaffy i porcie, przy dobrej pogodzie chwila wypoczynku nad Morzem Śródziemnym.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Cena: 2.050 PLN +110 USD – dla grupy min. 30 osób
Dla grupy min. 20 osób cena: 2.350 PLN +110 USD

Cena obejmuje:
przejazdy autokarem z klimatyzacją, przewodnik mówiący po polsku, 6 noclegów ze śniadaniami w
hotelach o standardzie 3*, 6 obiadokolacji, 1 obiad (Ryba Św. Piotra),wstępy do obiektów
wyszczególnionych w programie, rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, obligatoryjne napiwki dla
przewodnika, kierowcy i obsługi hotelowej, ubezpieczenie, opieka pilota, opłata na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie obejmuje:
biletu lotniczego: Polska – Tel Aviv– Polska, dopłaty do pokoju jednoosobowego (ok 200 USD/os.),
napojów do posiłków (z wyjątkiem śniadań), wycieczki fakultatywnej - Jerozolima nocą, ok. 25
USD/os.

Kontakt: Bogusław Tondera – tel.: +48 791 038 899, bton@wp.pl

Wyjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie
przy współpracy z B. P. Planeta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biuro Podróży Planeta
e-mail: bpplaneta1@gmail.com
Miodowa 26, pok. 1.13
tel/faks: +48 12 422-03-34

