
 

 

                TERMIN : 13-21.02.2023 
 

DZIEŃ 1 - 13.02.2023 – BETLEJEM 

12.00 – MSZA ŚWIĘTA NA LOTNISKU . 12.35 - Zbiórka na lotnisku w Katowicach . 20.00 - Przylot do TEL 

AVIVU . Przejazd do hotelu – późne zakwaterowanie, obiadokolacja( w formie boxu) i nocleg w Betlejem.  

DZIEŃ 2 - 14.02.2023 – BETLEJEM - JEROZOLIMA 

Po śniadaniu przejazd do BETLEJEM:  Bazylika Narodzenia Pańskiego – w jej podziemiach znajduje się grota – 

miejsce narodzenia Jezusa, poświadczone wielowiekową tradycją i w źródłach pisanych. Grota Mleczna - miejsce, 

w którym Maryja z Józefem i Dzieciątkiem ukryli się przed ucieczką do Egiptu. Dzisiaj natomiast uzdrawiające 

właściwości skały, z której jest zrobiona, są podstawą zawierzenia wielu niepłodnych matek.  Przejazd  na POLE 

PASTERZY /BAJT SAHUR/ - miejsce, w którym anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa.  

Następnie: JEROZOLIMA. Na początek GÓRA OLIWNA i kościół Pater Noster - miejsce,  

w którym Chrystus uczył apostołów Modlitwy Pańskiej. Panorama starej Jerozolimy ze Wzgórzem Świątynnym – 

gdzie obecnie mieszczą się miejsca święte dla muzułmanów: Kopuła na Skale oraz meczet Al-Aksa. Przejście tzw. 

trasą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit - kaplicy na zboczu Góry Oliwnej, w miejscu, gdzie Jezus 

Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy. Przejście do Kościoła Wszystkich Narodów znajdującego 

się w Ogrodzie Oliwnym. Powrót do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.  

DZIEŃ 3 - 15.02.2023 – GALILEA : HAJFA – KANA - NAZARET  

Po śniadaniu- realizacja programu: Hajfa: Góra Karmel - kościół Stella Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, 

poświęconym Najświętszej Marii Pannie Gwieździe Morza. Sanktuarium poświęcone jest Świętej Rodzinie i 

prorokowi Eliaszowi. Tutaj narodził się zakon Karmelitów. Przejazd pod ogrody Bahaitów - panorama z zewnątrz.  

Kana Galilejska: miejsce, w którym Jezus Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w 

wino na godach weselnych.  

Nazaret: Bazylika Zwiastowania - jedna z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez 

pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł 

Gabriel zwiastował Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół św. Józefa - w tym w miejscu znajdował się 

warsztat ciesielski św. Józefa z Nazaretu. Do warsztatu przylegał dom, w którym wychowywał się i 

dojrzewał Jezus Chrystus. Nocleg i obiadokolacja w Galilei. 

DZIEŃ 4 -  16.02.2023 – JORDANIA: DŻARASZ – BETANIA  

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na granicę z Jordanią. Przekroczenie granicy ze zmianą autokaru. 

Przejazd do ruin jednego z miast Dekapolis – DŻERASZ, zwanego „Pompejami Wschodu” – największej, obok 

Petry, atrakcji Jordanii. Choć ocenia się, że zdecydowana większość ruin jest nadal pod ziemią, pozostałości 

antycznego miasta są imponujące. Największą świetność Jerash osiągnęło w czasach Aleksandra Macedońskiego, 

a potem w okresie panowania Rzymian aż po VIII w n.e. Po wejściu Bramą Południową podziwiać można 

niezwykłe, bo owalne forum, dwa teatry, nimfeum, imponującą świątynię Artemidy – patronki miasta, hipodrom, 

łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podłogowymi. 

Następnie przejazd do BETANII NAD JORDANEM – historycznym miejscu chrztu Jezusa i pierwszych 

chrześcijan nad rzeką Jordan. Przejazd do hotelu w na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 - 17.02.2023 – JORDANIA: MADABA – GÓRA NEBO - MACHERONT – PETRA 
Śniadanie. Zwiedzanie MADABY – słynącej z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich, w tym pochodzącej  

z VI w n.e. mapy Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele Św. Jerzego. Wizyta na GÓRZE  

NEBO na skraju Wschodniego Brzegu, skąd w pogodny dzień można zobaczyć Morze Martwe, a nawet wieże 

kościołów Jerozolimy, z tego miejsca Mojżesz miał ujrzeć przed śmiercią Ziemię Obiecaną, do której nie dane 

było mu wejść. Jest to też jedno z domniemanych miejsc pochówku Mojżesza. Następnie MACHERONT - 

forteca Heroda Wielkiego, usytuowana na szczycie pustynnego wzgórza, miejsce przypuszczalnego męczeństwa 

św. Jana Chrzciciela. Wyjazd na południe słynną malowniczą Droga Królewską, którą podążał prawdopodobnie 

Abraham w drodze z Mezopotamii do Kanaanu a następnie Mojżesz wiódł Izraelitów z Egiptu do Ziemi 

Obiecanej.  Dalszy przejazd do Petry. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 6 - 18.02.2023 - JORDANIA:  PETRA - WADI RUM  

Po śniadaniu zwiedzanie PETRY, „różowego miasta Nabatejczyków”, wykutego w skałach. Droga do Petry 

wiedzie przez niewiarygodnie wąski i kręty wąwóz – szczelinę skalną, o dł 1,2 km i ścianach, sięgających 



miejscami 200m, zwany Siq. Najbardziej znaną i efektowną budowlą Petry jest grobowiec, zwany Skarbcem,  

a także Klasztor, amfiteatr, grobowce królewskie, i in. (przejażdżka konna podczas zwiedzania ruin miasta). 

Następnie przejazd do WADI RUM – urzekającego jednymi z najpiękniejszych pustynnych krajobrazów na 

świecie, które opisywał m.in. Lawrence z Arabii . Pustynia była plenerem wielu filmowych produkcji, m.in. Star 

Wars, Marsjanina, Lawrence’a z Arabii, Czerwonej Planety, Transformers czy Prometeusza. Od 2011 roku Wadi 

Rum wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 7 – 19.02.2023 – IZRAEL: MORZE MARTWE 

Po śniadaniu, przejażdżka jeep safari ( 2-3 H), podczas której podziwiać można niezwykłe formacje skalne z 

wyrytymi inskrypcjami Nabatejczyków i plemion beduińskich.  przejazd na grancie.  

Przekroczenie granicy : jordańsko- izraelskiej  na przejściu Aqaba - Eilat. Podczas przekraczania granic nastąpi  

zmiana autokarów, samo przejście graniczne trzeba będzie pokonać  pieszo. Przejazd w kierunku Betlejem, z 

postojem nad Morzem Martwym – leżącym w najgłębszym zakątku Ziemi, blisko 400 m poniżej poziomu morza, 

dzięki dużemu zasoleniu woda leczy i goi. W miarę możliwości czas wolny w Ein Bokek na kąpiele i relaks. 

Zakwaterowane i nocleg w Betlejem. 

DZIEŃ 8 - 20.02.2023  - JEROZOLIMA 

Po śniadaniu przejazd do JEROZOLIMY. Ściana Płaczu - jedyna ocalała pozostałość po wielkiej Świątyni 

Jerozolimskiej, w której, jak wierzą Żydzi, złożone była Arka Przymierza i tablice z X-ciorgiem Przykazań - 

najświętsze miejsce judaizmu. Kościół św. Anny (wg tradycji miejsce narodzenia Marii), Sadzawka Betesda. 

Via Dolorosa – Droga Krzyżowa- droga, którą przemierzył Jezus Chrystus dźwigając krzyż na Golgotę. Bazylika 

Grobu Świętego - świątynia na której obszarze znajdują się ostatnie stacje drogi krzyżowej – miejsce śmierci i 

złożenia do grobu, a także zmartwychwstania Pańskiego. Powrót do hotelu obiadokolacja i nocleg . 

DZIEŃ 10 - 21.02.2023 – WYLOT Z TEL AVIVU 

Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. 8.50 – odprawa bezpieczeństwa.  11.50 - Przelot do Krakowa. 

14.50 – lądowanie w Krakowie.  

 

 

CENA PIELGRZYMKI:   

 850 USD + 1950 PLN 

 

Cena obejmuje: 

 Przelot samolotem z Katowic do Tel Avivu, powrót do Krakowa 

 Bagaż 20 kg, 8 kg podręczny 

 Transport klimatyzowanym autokarem według programu, 

 Pilota wycieczki oraz angielskojęzycznego lokalnego przewodnika,  

 Zakwaterowanie w hotelach 4 *. w Izraelu w pokojach 2-osobowych 

 wyżywienie – śniadania i kolacje w formie bufetu, 

 1 nocleg w Petrze – hotel typu Oskar, 1 nocleg w Ammanie – hotel typu Misk  

 1 nocleg w Wadi Rum w Sultana Camp - pokoje z prywatną łazienką Wadi Rum  

 

Cena nie obejmuje: 

 Biletów wstępu, napiwków, wyprawy na Wadi Rum, przewodników - $280 od 

osoby  
 Lunchów, napojów do posiłków, 

 Wydatków własnych, 

 Innych usług nie zawartych w programie. 

 



Informacje dodatkowe:  

 W programie przewidziana jest codzienna Msza święta . W zależności od miejscowych uwarunkowań lub 

godziny przylotu samolotu kolejność odwiedzanych miejsc może być inna niż opisana w ramowym 

programie. 

 Miejsce oraz godzina wylotu może ulec zmianie. 

 Temperatury zwłaszcza wieczorem są niskie – polecamy zabrać cieplejsze ubrania. 

 Koszty biletów wstępu oraz zwyczajowych napiwków, a także kosztów fakultatywnych regulujemy w 

u pilota lub na lotnisku do przedstawiciela z biura. 

 Wpłaty na pielgrzymki: do uzgodnienia z organizatorem (2 lub 3 raty) 

 Paszport musi posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki.  

 Paszport nie może zawierać pieczątek libańskich oraz syryjskich. 

 Należy śledzić bieżącą sytuację epidemiologiczną na świecie. 

 Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania dot. wjazdu do kraju ( testy, 

certyfikaty)  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, odwołania, przesunięcia wyjazdu w przypadku 

ograniczeń narzuconych przez władze państwowe związane z pandemią COVID-19. 

  

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 

Kodeksu Cywilnego. 

 


