BIURO FIDES TOUR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE
ZIEMIA ŚWIĘTA – DRUGI RAZ – DRUGIE SPOJRZENIE INNE MIEJSCA

07.10.2022 – 14.10.2022
Pierwsze doświadczenie pielgrzymki do Ziemi Świętej zostawia w każdym niezatarte wrażenie. Przeżycie wydarzeń, które zmieniły
losy świata, wizyta w miejscach, gdzie żył, pracował i nauczał Jezus, pozwala zrozumieć podstawy chrześcijaństwa.
Można jednak tę niezwykłą podróż kontynuować. Wejść głębiej w historię Bliskiego Wschodu, odwiedzić miejsca kolejnych
ważnych wydarzeń Starego i Nowego Testamentu, zachwycić się pięknem przyrody. Drugie spojrzenie na Ziemię Świętą pozwala
uporządkować wiedzę zdobytą w czasie pierwszej wyprawy oraz odwiedzić miejsca, które dużo rzadziej znajdują się w programach
pobytów w Izraelu.
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
DZIEŃ PIERWSZY:
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie. Oprawa biletowa – bagażowa. Wylot.
DZIEŃ DRUGI
Przylot w godzinach porannych przejazd do hotelu na śniadanie oraz krótki odpoczynek.
Przejazd do Magdali. Jest to miasto, z którego pochodziła Maria Magdalena, wierna
uczennica Jezusa, która jako pierwsza odkryła jego pusty grób i przekazała tę wiadomość
apostołom. Następnie udamy się do pobliskiego Seforis, gdzie zobaczyć można zachwycające
mozaiki z czasów rzymskich. Miasto to było najprawdopodobniej budowane rękami Józefa i
Jezusa. Przejazd do Kany Galilejskiej (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich). Powrót do hotelu
na obiadokolacje i nocleg.
DZIEŃ TRZECI
Śniadanie. Przejazd do zamku Nimrod. Majestatyczna twierdza z czasów wypraw krzyżowych
była ważnym strategicznie punktem. Pobyt w Nimrod stanie się okazją do poznania historii
krucjat. Następnie udamy się do Banias (Cezarea Filipowa). U źródeł Jordanu w czasach Jezusa
wznosiła się świątynia bożka Pana. W tej okolicy Jezus prowadził dialog z Szymonem Piotrem,
któremu zapowiedział, że stanie się skałą, na której wzniesie swój Kościół. Spacer pośród
orzeźwiających strumieni. Dzień zakończymy wizytą w Tel Dan, gdzie możemy zobaczyć ruiny
starożytnego miasta z ważnym izraelskim sanktuarium, które położone jest wśród źródeł rzeki
Jordan. Przejazd do hotelu i obiadokolacja.
DZIEŃ CZWARTY
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do zamku Belvior, najlepiej zachowanej
twierdzy krzyżowców w Izraelu z urokliwym widokiem na Dolinę Jordan. Następnie wizyta w
Bet Sze’an (Scytopolis). Jest to jedno z dziesięciu miast, które tworzyły unię nazywaną
Dekapolis. Tereny te przemierzał także Jezus.
Można tu zobaczyć doskonale zachowane łaźnie, cardo i teatr. Przejazd do Parku Narodowego
Trzech Ogrodów Gan ha-Szelosz, spacer po parku z basenami ( temperatura wody w basenach
to 28 stopni ).
Następnie przejazd w stronę Jerozolimy. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.
/indywidualne spacery po Jerozolimie nocą/
DZIEŃ PIĄTY
Śniadanie. Zwiedzanie Starej Jerozolimy: Bazylika Grobu Pańskiego, kościół św. Anny, konwent Ecco Homo, droga
krzyżowa (Via Dolorosa), wizyta na tradycyjnym targu żydowskim, czas wolny dla uczestników.

Przejazd do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ SZÓSTY
Śniadanie. Przejazd do Emaus, gdzie nastąpiło spotkanie uczniów z Jezusem po
Zmartwychwstaniu – Bazylika św. Kleofasa. Przejazd do Jerozolimy: Góra Oliwna: miejsce
Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, panorama Jerozolimy z widokiem na wzgórze
świątynne, Dominus Flevit, kościół Pustego grobu Maryi, Grota Getsemani, Ogród Oliwny i
Bazylika Agonii. Powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ SIÓDMY
Śniadanie. Przejazd do En Gedi. Spacer kanionem En Gedi do wodospadów Dawida. Jest to
miejsce, gdzie król Dawid ukrywał się przed Saulem. Odpoczynek nad wodą. Przejazd do
Jerycha. Najstarsze miasto na świecie nazywane było Miastem Palm. Jako jedno z
pierwszych zostało zdobyte przez Jozuego. Jezus spotkał się tutaj z Zacheuszem. Zobaczymy
tutaj wykopaliska Tel el Sultan, pokazujące kolejne etapy rozwoju miasta. Odpoczynek i
kąpiele nad Morzem Martwym. Powrót do hotelu, kolacja pożegnalna w restauracji. Nocleg
DZIEŃ ÓSMY
Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie, odprawa i przelot do Polski.

Cena:

4550 zł. / os.

Zgłoszenia na pielgrzymkę oraz wszelkich informacji dotyczących wyjazdu udziela:
Ks. ……………………………… pod nr tel. …………….…………… lub w biurze Parafii tel. ………………………….. oraz Biuro Fides Tour
Pierwsza wpłata przy rezerwacji : 1000 zł
Kolejna wpłata na 40 dni przed wyjazdem.
CENA ZAWIERA:
▪ przelot samolotem: Warszawa – Tel Aviv - Warszawa
▪ transport autokarem z dostępem do WiFi: transfer z lotniska i na lotnisko + przejazd na trasie zwiedzania wg. programu
▪ opłatę za bagaż: rejestrowany / os. 1 szt. do 20 kg do 158 cm., bagaż podręczny / os. 1 szt. do 8 kg do 118 cm.,
▪ 6 noclegów: 2 noclegi na północy w Nazarecie lub Tyberiadzie oraz 3 noclegi w Betlejem, 1 nocleg w Jerozolimie hotele 3* / 4* w opcji HB
▪ wyżywienie – opcja bufet: jak w programie ▪ 1 kolacja pożegnalna w restauracji w Betlejem
▪ opiekę pilota ▪ usługę polskojęzycznego przewodnika ▪ system słuchawkowy guidetour, ▪ rezerwację Mszy Św.
▪ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów jedna butelka wody dziennie ( 0,5l. ), ▪ fotomagnez
▪ ubezpieczenie: NNW; KL + Assistance.
Cena nie zawiera:
▪ opłat wjazdowych do poszczególnych miast i parkingowych, opłata miejscowych, zwyczajowych napiwków – koszt 150 $. zbierane przez
pilota
▪ dopłaty do pokoju jednoosobowego 950 zł.
▪ dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych
UWAGA !!!

PASZPORT MUSI BYĆ WAŻNY MINIMUM 6 MIESIĘCY OD DATY ROZPOCZĘCIA PIELGRZYMKI - PRZYLOTU DO IZRAELA
Paszport nie może zawierać pieczątek m. in.: syryjskich, libijskich i libańskich z Arabii Saudyjskiej
Program pielgrzymki obejmuje msze św. każdego dnia.
Wjazd do Izraela tylko dla osób zaczepionych.
Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać zmianie. W przypadku konieczności
wykonania testu/testów – jego/ich koszt i wykonanie leżą po stronie uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do
rezygnacji z wyjazdu.

Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany poszczególnych punktów program w zależności od potrzeb wynikających w trakcie realizacji programu.
Zmiany wprowadza przewodnik lokalny lub biuro podróży. Zmiany dotyczą także siatki połączeń samolotowych lub warunków pogodowych.

