
 
 

 

IZRAEL …11-18.03.2020 

 
 

IZRAEL   
 
I dzień    
Wylot z Warszawy w godzinach rannych i przylot do Tel Awiwu o godz.14.50. City tour po Tel 
Awiwie, spacer po promenadzie . Przejazd do hotelu w Betlejem - zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg  
Spotkanie informacyjne z pilotem.  
II dzień  
Po śniadaniu wyjście  z hotelu. Betlejem - zwiedzanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, Groty 
Mlecznej oraz  Pola Pasterzy. Czas wolny na zakupy i kawę. Następnie przejazd do Ain Karem, 
cudownej dzielnicy Jerozolimy, gdzie wspominamy nawiedzenie Elżbiety oraz Jana Chrzciciela.  

powrót do hotelu w Betlejem .Obiadokolacja i nocleg  
 
III dzień  
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie  Jerozolimy. Góra Oliwna: Meczet Wniebowstąpienia, 
Kościół Pater Noster i Dominus Flevit z piękną panoramą na stare miasto. Ogród Getsemani z 
Bazyliką Narodów. Przejazd do  Yad Vashem – Instytutu pamięci o holokauście. Przejazd do 
Ain Karem – zwiedzanie miejsc związanych z narodzeniem Jana Chrzciciela. Powrót do 
Betlejem.  Obiadokolacja i nocleg. 



 
 

 
IV dzień 
 
Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Kościół Św. Piotra In Galicantu, Syjon: symboliczny grób 
Króla Dawida, Wieczernik, Ściana płaczu – najświętsze miejsce judaizmu, spacer przez 
ortodoksyjną dzielnicę żydowską do Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście. 
Spacer przez  Via Dolorosa  będącą obecnie największym w Jerozolimie bazarem arabskim. 
Punkt widokowy na plac świątynny ze słynnym Meczetem Omara (ze złotą kopułą) i Al Aksa.  
Powrót do Betlejem. Obiadokolacja i nocleg. 
 
V dzień 
Śniadanie i wyjazd do Betanii. Zwiedzenie Jerycha i panoramy Góry Kuszenia, Czas wolny nad 
Morzem Martwym  -/kąpiele, błotko/ . Wieczorem powrót do  hotelu w Betlejem na 
obiadokolację i nocleg. 
 
VI dzień  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd na północ Izraela. Zwiedzanie   
- Cezarea Nadmorska i Hajfa 
- Nazaret Bazylika Zwiastowania Pańskiego  
- Kana Galilejska  
zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie - obiadokolacja  
 
VII dzień  
Wykwaterowanie z hotelu  i realizacja programu 
- rejs po jeziorze galilejskim  
- Góra Błogosławieństw i Tabga ( kościół rozmnożenia chleba i ryb oraz Prymatu Piotra ) 
- Góra Tabor  
Przejazd do hotelu w Betlejem, zakwaterowanie i nocleg. Pożegnalna  obiadokolacja w stylu 
orientalnym  w restauracji poza hotelem. Każdy z uczestników otrzyma drobne upominki 
związane z wyjazdem.   
 

 

VIII dzień  
 

   Wykwaterowanie, pobranie pakietów śniadaniowych, przejazd na lotnisko w Tel Awiwie . 

   Wylot   do Warszawy. 
 

 



 
 

                    

Informacje dodatkowe: 

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

nie może zawierać pieczątek libańskich oraz syryjskich. 

• W zależności od miejscowych uwarunkowań (np. święta żydowskie itp.) lub godziny przylotu 

samolotu kolejność odwiedzanych miejsc może być inna niż opisana w ramowym programie 

wyjazdu. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim uzależniony jest od warunków pogodowych w 

danym dniu. 
• godziny przelotów podane są w czasach lokalnych i mogą ulec zmianie ze względu na 

modyfikację rozkładu.  
LY 564 WAW TLV 10:15 14:50  
LY 563 TLV WAW 06:10 09:05 

•  
• Cena biletu lotniczego zawiera przewóz bagażu rejestrowanego (1 szt - 23 kg, suma 3 

wymiarów max 158 cm), bagażu podręcznego (1 szt–8 kg, suma 3 wymiarów max 115cm) oraz 
posiłek i napoje. 

     

Fakultet :do zrealizowania w piątym dniu wyjazdu  przy minimum zainteresowanych 25 osobach. 

Przejazd  kolejką linową wspinającą się na wysokość 440 m n.p.m  Morza Martwego do 
świetnie zachowanej twierdzy żydowskiej w Masadzie. Przejazd przepiękną krajobrazowo 
trasą , panorama  malowniczej drogi przez pustynię Judzką aż po pustynię Negev, a na 



 
 

koniec odwiedzenie Masady. Osoby nie uczestniczące w  fakultecie będą   oczekiwały na 
zwiedzających około 1,3 godziny przy autokarze. Cena fakultetu 30 USD. 

 

 
 

Cena wycieczki  obejmuje: 

• Przelot samolotem w obie strony bagaż główny 23 kg oraz mały bagaż podręczny 8kg  

• Posiłek na pokładzie samolotu 

• Zakwaterowanie  w pokojach dwuosobowych w hotelach *** i **** 

• Wyżywienie w postaci śniadań  i obiadokolacji. 

• Ostatnią obiadokolację pożegnalną o charakterze orientalnym poza hotelem 

• Przejazdy w Ziemi Świętej klimatyzowanym autokarem z WiFi 

• Jedną butelkę wody  dziennie na osobę w autokarze 

• Bilety wstępu zgodnie z programem 

• Opiekę polskiego pilota  i lokalnych przewodników 

• Opłaty lotniskowe i dopłaty do paliwa 

• Ubezpieczenie: Travel World, VIP, KL 40000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 5000 EUR, BP 500 

EUR, OC 50000 EUR,  

•       Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wys.13 pln 

  

Cena wycieczki nie obejmuje: 

• OBLIGATORYJNIE : opłaty do kontrahenta  w wysokości 145 USD / w tym napiwki/, 

• Napojów do kolacji, 



 
 

• Dopłata do pokoju jednoosobowego – 150USD 

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych oraz kosztów rezygnacji, które można wykupić 

dodatkowo. 

• Wynajem audio guide  15 USD/os  na zamówienie przez grupę 

• Własnych wydatków 
 

 

 
 

 

 

WARUNKI : 

 

➢ Cena obowiązuje  przy grupie 34 osobowej 
➢ Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z wpłatą zaliczki I raty w wysokości          

1080. pln/osobę przy podpisywaniu  umowy 
➢ Zgłoszenia wstępne do 5.11.2019  
➢ II rata płatna   na 30 dni przed wylotem   dopłata do pełnej ceny wyjazdu. 
➢ TERMIN + CENA :  

11-18.03.2020                           3780 zł plus 145 USD       
 
 
KONTAKT : 
Iwona Masłowska  
iwona@adventureboutique.eu            mobil 601336499 

mailto:iwona@adventureboutique.eu


 
 

 
Adenture Boutique  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
REGON: 362272152, NIP: 5252626871 
 

   

  
 
 
 
 
 

  

 
 

 


