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Zaprasza na Pielgrzymkę Do Ziemi Świętej

Tel Aviv. Jerozolima. Betlejem. Cezarea Nadmorska. Hajfa. Nazaret. Kana

Galilejska. Tyberiada. Jezioro Galilejskie. Kafar Naum. Góra Tabor. Pustynia

Judzka. Morze Martwe.

Dzień 1: 10.02.2023. 
Spotkanie na lotnisku Warszawa Okęcie na
3 godziny przed wylotem. Odprawa
bagażowo – paszportowa. Wylot o
godzinie 14:10. Przylot na lotnisko w Tel
Avivie
o godzinie 18:55 czasu izraelskiego. (+1g).
Po przylocie czeka nas odprawa
paszportowa, a następnie do Miasta
Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja
i nocleg.

Dzień 2: 11.02.2023.
Śniadanie. Wyjazd do sanktuarium na Polu
Pasterzy. Przejazd do jednego z chrześcijańskich
sklepów w Betlejem na zakupy dewocjonaliów.
Przejazd do Bazyliki Narodzenia Pańskiego
i groty, w której narodził się Zbawiciel.
Nawiedzenie kościoła św. Katarzyny, w której
co roku odbywa się msza św. Pasterska. Spacer
do Sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej
nazywanej Grotą Mleczną. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.



Dzień 3: 12.02.2023.
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy
na najwyższy jej punkt czyli Górę
Oliwną. Wizyta w Kościele Ojcze
Nasz (Pater Noster) w którym
znajdują się liczne tablice z
Modlitwą Pańską. Spacer drogą
procesji Niedzieli Palmowej,
nawiedzenie Kościoła Pan Zapłakał
(Dominus Flevit). Spacer do Bazyliki
Narodów w Ogrodzie Oliwnym. Przejście ulicami Dzielnicy Żydowskiej starego miasta
do najważniejszego miejsca judaizmu: Ściany Płaczu. Czas wolny na zakupy. Przejście
na Górę Syjon do Kościoła Zaśnięcia N. M. P. Spacer do Wieczernika i Grobu Króla
Dawida. Powrót do hotelu w Betlejem na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4: 13.02.2023.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu
w Betlejem i przejazd na północ Izraela
do miasta Hajfa, które położone jest nad
morzem Śródziemnym. Nawiedzenie
Sanktuarium Stella Maris na górze
Karmel, gdzie znajduje się grota
św. Eliasza. Kościołem opiekują się
Ojcowie Karmelici. Przejazd przez Hajfę
obok przepięknych ogrodów Bahaitów w
kierunku sanktuarium Pierwszego Cudu
Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.
Możliwość odnowienia Przyrzeczeń
Małżeńskich. Po wizycie w Kanie
Przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania Anielskiego i warsztatu św.
Józefa. Zakwaterowanie w hotelu w Nazarecie/Tyberiadzie. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: 14.02.2023.
Śniadanie. Przejazd w okolice Jeziora
Galilejskiego. Sanktuarium na Górze
Ośmiu Błogosławieństw. Przejazd
do sanktuarium Rozmnożenia Chleba
i Ryb (Tabga). Rejs łodzią po Jeziorze
Galilejskim. Wizyta w Sanktuarium
Prymatu św. Piotra. Przejazd
do sanktuarium Domu św. Piotra w Kafar
Naum. Wyjazd w kierunku hotelu
w Betlejem na obiadokolację i nocleg.



Dzień 6: 15.02.2023.
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Betanii, gdzie mieszkał św. Łazarz wraz z siostrami i
wizyta w kościele. Przejazd przez pustynię Judzką do najstarszego miasta świata:
Jerycha. Wizyta pod Górą Kuszenia i Sykomorą Zacheusza. Możliwość spróbowania
najlepszych owoców regionu i zakup
lokalnych przypraw. Przejazd nad Rzekę
Jordan do miejsca chrztu Pana Jezusa.
Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych.
Przejazd nad Morze Martwe
na relaksującą kąpiel. Powrót do hotelu
w Betlejem na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7: 16.02.2023.
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Wizyta
w Kościele św. Anny: miejscu narodzin Maryi. Przejście do Kaplicy Biczowania Pana
Jezusa. Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej, która poprowadzi nas przez uliczki Starego
Miasta aż do Bazyliki Męki Pańskiej, w której znajdują się cztery ostatnie stacje Via
Dolorosa. Nawiedzenie Grobu
Pańskiego i Golgoty. Czas wolny na
Starym Mieście. Powrót do hotelu na
obiadokolację
i nocleg.

Dzień 8: 17.02.2023.
Wykwaterowanie z hotelu w Betlejem.
Przejazd na lotnisko w Tel Avivie.
Odprawa bagażowo - paszportowa.
Wylot do Polski o godzinie 11:05. Przylot na lotnisko Warszawa Okęcie o godzenie
14:05.

Cena: 2000 zł. i 670 $ cena skalkulowana jest na grupę 40 – 45 osób.

Cena zawiera:

● Przelot
● Bilet Imienny (co oznacza ze przy rezygnacji każda z osoba bierze na siebie koszt

przebukowania biletu na inną osobę lub stratę biletu w całości).
● Bagaż do 20 kg. oraz bagaż podręczny o wymiarach 40cm x 20cm x 25 cm.
● Przejazdy w Izraelu i Palestynie klimatyzowanym autobusem,
● 7 noclegów w hotelach *** w pokojach 2/3-osobowych z łazienkami,
● 7 śniadań, 2 obiady (w tym jeden z rybą św. Piotra) i 7 kolacji,



● Rejs po jeziorze Genezaret.
● Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, opłat

wjazdowych do miast i parkingowych.
● zwyczajowe napiwki oraz system Tour Audio Guide
● Opiekę duchową oraz Msze św.
● Opiekę pilota, w języku polskim.
● Ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 40 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 2

000 zł).

Cena nie zawiera:
● Ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (850 zł),
● Ciepłych i zimnych napojów do kolacji.
● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. (koszt to 10% całości

wyjazdu).
● dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Ziemi

Świętej (w tym od skutków chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia,
śmierci lub kwarantanny z powodu COVID-19), które musi być wykupione w dniu
podpisania umowy z PM Travel oraz dobrowolnego podwyższenia kwoty gwarancyjnej
ubezpieczenia kosztów leczenia

Informacje dodatkowe

Uwagi praktyczne

▪ aby wjechać do Izraela, niezbędny jest paszport, ważny min. 6 miesięcy od dnia powrotu; paszporcie nie można posiadać śladu
wizyty w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Indonezji, Syrii i Libanie,

▪ podczas kontroli na granicy Izraela pielgrzymom nie są wbijane stemple do paszportu, otrzymują oni w zamian niewielkie kartki,
które należy zachować do dnia wylotu,

▪ śniadania w trakcie pielgrzymki do Izraela i Palestyny – w formie bufetu (kuchnia bliskowschodnia),
▪ kolacje – ciepłe, 2- lub 3-daniowe,
▪ osoby zainteresowane kąpielą w Morzu Martwym prosimy o zabranie z Polski dodatkowych ręczników, wzięcie ręczników

hotelowych może wiązać się z dodatkową opłatą, naliczaną przez hotel,
▪ gniazdka elektryczne są takie same jak w Polsce,
▪ strefa czasowa: +1h (12.00 w Warszawie to 13.00 w Jerozolimie),
▪ ceny w Izraelu są średnio 2-krotnie wyższe niż w Polsce, Palestyna jest nieco tańsza. Walutą w obu krajach jest szekel. W wielu

miejscach w trakcie pielgrzymki do Izraela można również płacić dolarami.




