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Izrael
Tel Aviv - Jaff a - Tyberiada - Cezarea - Hajfa - Akka - Rosh Hanikra - Safed - 

Banias - Katsrin - Jerycho - Masada - Jerozolima - Betlejem

Skarby Izraela
Dzień 1: Zbiórka na lotnisku. Przelot do Tel Avivu. Spotkanie z przewodnikiem 

na lotnisku. Przejazd do Jaff y – obecnie dzielnicy Tel Avivu, a w starożytności 

ważnego portu. Zobaczymy tu m. in.: port z latarnią morską, meczet Mahamoudia 

oraz pchli targ Shuk Hapishpeshim. Następnie przejazd do dzielnicy Neve Tzedek. 

W miarę możliwości czasowych przejazd do Tyberiady, w pobliżu której znajduje 

się Góra Błogosławieństw, gdzie Jezus wygłosił kazanie i wybrał 12 apostołów. 

Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Po śniadaniu przejazd do starożytnej Cezarei – miasta portowego 

nazwanego tak przez Heroda Wielkiego na cześć cesarza Augusta, największego 

miasta Izraela i równocześnie jego stolica w okresie rzymskim. Następnie przejazd 

do Hajfy – miasta położonego nad Morzem Śródziemnym, na zboczach Góry 

Karmel. Na Górze Karmel zobaczymy klasztor karmelitów Stella Maris – wzniesiony 

w miejscu pobytu proroka Eliasza. Z góry będziemy mogli podziwiać panoramiczny 

widok świątyni bahaistów ze złotą kopułą i pięknym ogrodem. Przejazd do Akki, 

gdzie zobaczymy wspaniałe zabytki starego miasta. Później przejazd do Rosh 

Hanikra – podziwianie formacji geologicznej na granicy izraelsko-libańskiej. W 

dolnej części wapiennych skał znajdują się wspaniałe groty, wyżłobione w skale 

przez fale morskie. Wieczorem powrót do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do Safed – jednego z czterech świętych miast 

judaizmu, centrum żydowskiego mistycyzmu związanego z kabałą. Zobaczymy 

ruiny zamku, dzielnicę artystów, czerwony meczet. Następnie przejazd na 

Wzgórza Golan, gdzie odwiedzimy Banias – stanowisko archeologiczne (m. in. 

ruiny świątyni Heroda) i rezerwat przyrody z największym w Izraelu wodospadem, 

Katsrin – miasto z czasów talmudycznych. Podziwianie panoramy wzgórz i Syrii ze 

szczytu góry Bental. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do Jerycha – najstarszego miasta na świecie i 

pierwszego miasta oddanego Autonomii Palestyńskiej w 1994 roku. Następnie 

przejazd przez pustynię Judzką do Morza Martwego. Postój w Qumran i Masadzie 

– twierdzy zbudowanej przez Heroda Wielkiego, jednym z najbardziej znanych i 

najważniejszych stanowisk archeologicznych i historycznych w Izraelu. Resztę 

dnia spędzimy przyjemnie, unosząc się swobodnie na wodach Morza Martwego. 

Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy, gdzie odwiedzimy m. in.: górę 

Scopus, Górę Oliwną z panoramicznym widokiem na miasto, Stare Miasto, 

Bazylikę Grobu Pańskiego, dzielnicę żydowską ze Ścianą Płaczu. Dla chętnych 

wizyta w Muzeum Pamięci Holokaustu – Yad Vashem i na cmentarzu narodowym 

na wzgórzu Herzla. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 6: Po śniadaniu cały dzień spędzimy w Betlejem: bazylika narodzenia 

pańskiego, studnia Dawida, kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, grota mleczna. 

Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7: Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Jerozolimy: Kneset (izraelski 

parlament), Świątynia Księgi, Ein Karem (miejsce narodzin Jana Chrzciciela), 

wzgórze Syjon. Po południu czas wolny na indywidualne zwiedzanie i zakup 

pamiątek. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 8: Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Tel Avivie. Przelot do kraju.

8 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

CENA   WIERA

CENA  NIE   WIERA

PRZELOT samolotem
TRANSPORT komfortowym autokarem z klimatyzacją w Izraelu
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelach ***
WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
BILETY WSTĘPU do zwiedzanych obiektów,
ZWYCZAJOWE NAPIWKI,
OPIEKĘ PRZEWODNIKÓW,
UBEZPIECZENIE KL, CP, NNW, bagaż podróżny fi rmy Signal 
Iduna S.A.

NAPOJÓW do obiadokolacji,
KOSZTÓW REALIZACJI PROGRAMU - 150 EUR (płatne 
przewodnikowi po przylocie do Izraela) 

CENA: 3.300 PLN + 150EUR

UWAGI
DOPŁATA do pokoju 1-osobowego – 1100 zł,
REALIZACJA PROGRAMU uzależniona jest od godzin 
przelotów,
PRZELOT z Wrocławia, Katowic, Krakowa lub Warszawy, 
ZWIEDZAMY  m.in. kościoły - pamiętaj o stosownym ubraniu. 

 RMINY CENA
11.09 - 18.09.2020 3300 PLN
18.10 - 25.10.2020 3300 PLN
04.12 - 11.12.2020 3300 PLN


