Izrael – Tradycja i Współczesność
09-16.04.2016
TYBERIADA – NAZARET - SAFED - AKKA – CEZAREA –
TEL AWIW i JAFFA – JEROZOLIMA – BETLEJEM JERYCHO - MASADA
MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE MARTWE

1 dzień sobota
WARSZAWA – TEL AWIW – TYBERIADA (k)
Zbiórka na lotnisku na dwie godziny przed wylotem przy stanowisku z logo POLKA TRAVEL.
Wręczenie dokumentów podróży, identyfikatorów, materiałów. Odprawa biletowo –
paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie,
skąd rozpocznie się nasza wielowątkowa przygoda z historią. Na początek udamy się na północ
kraju, do magicznych miejsc jak Nazaret czy Safed. Pierwszy nocleg czeka nas w Tyberiadzie.
Zakwaterowanie w hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.
2 dzień niedziela
NAZARET – SAFED i KABAŁA, REJS PO JEZIORZE GALILEJSKIM (ś, k)
Po śniadaniu przejedziemy do Nazaretu. W programie między innymi: zwiedzanie
monumentalnej Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej bazyliki na Bliskim
Wschodzie, a także kościoła św. Józefa, gdzie w krypcie znajduje się warsztat stolarski św.
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Józefa. Następnie udamy się do Safed, miasta uznanego za centrum żydowskiego mistycyzmu,
kabały. Jest to najwyżej położone miasto w kraju, z malowniczymi wąskimi uliczkami
oplatającymi wzgórza, na którym jest posadowione. Pełno tu kramików i warsztatów
rzemieślniczych oraz świetnych galerii sztuki. Z Safed udamy się na Górę Błogosławieństw,
a następnie w rejs po jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie będzie możliwość skosztowania słynnej
„ryby Świętego Piotra”. Wieczorem powrót do hotelu w Tyberiadzie na kolację i nocleg.

3 dzień poniedziałek
AKKA – CEZAREA, TEL AWIW i zabytkowa JAFFA (ś)
Po śniadaniu udajemy się na południe kraju jadąc trasą prowadzącą wzdłuż wybrzeża Morza
Śródziemnego. Zatrzymamy się na wysokości Akki, jednego z najstarszych na świecie miast
portowych. Śliczna zabytkowa starówka jest pod patronatem UNESCO. Tutaj także jest
unikalne sanktuarium bahaizmu, religii wyznawanej przez ok. 6 milionów ludzi na świecie,
zabytkowe sanktuarium także zostało ujęte na liście religijnego dziedzictwa UNESCO.
Zobaczymy m.in. Górne Ogrody. Następnie przejedziemy do Cezarei, miasta słynącego
z pozostałości porzymskich, w tym amfiteatru a także akweduktu, hipodromu, forum
romanum. Późnym popołudniem przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części
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miasta, Jaffy. Przejście uliczkami, Ścieżką Horoskopu. Zakwaterowanie w hotelu w Tel
Awiwie, nad Morzem Śródziemnym.
Wieczorem możliwość zorganizowania kolacji
z owocami morza w nadmorskiej restauracji (dopłata 25 USD/os) albo wyjście indywidualne.
Pilot jest do dyspozycji grupy i zgodnie z życzeniem zorganizuje wieczór.
4 dzień środa
MORZE SRÓDZIEMNE i JEROZOLIMA inaczej (ś, k)
Po śniadaniu, do południa, czas wolny na spokojne delektowanie się morzem, spacery, ew.
plażowanie, następnie przejedziemy do Jerozolimy, aby rozpocząć kilkudniowe zwiedzanie
tego wyjątkowego miasta. Naszą wiedzę pogłębi wizyta w Muzeum Izraela gdzie znajduje się
makieta Jerozolimy z czasów II
Świątyni oraz Sanktuarium Księgi. Tutaj także
przechowywane są słynne tajemnicze zwoje z Qumran, znalezione na pustyni judzkiej w 1948
roku. Następnie udamy się do centrum, gdzie między innymi będziemy mogli
w niekonwencjonalny sposób zwiedzić miasto spacerując podziemnymi tunelami. 488 metrów
ogromnych kamieni formuje pozostałości fundamentów Beit HaMikdasz, a przejście wyryte
w skale wzdłuż nich wynosi 322 metry. Są to podziemne tunele - dzisiaj ponad nimi toczy się
codzienne życie tętniącymi uliczkami, w domach dzielnicy muzułmańskiej i na straganach
kolorowego rynku Starego Miasta. Do podziemi wejdziemy nieopodal Ściany Płaczu, zwanej
także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości
drugiej świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego. Obszar pod Ścianą służy jako
olbrzymia synagoga pod gołym niebem. W tle widać błękitno-złotą bryłę meczetu Al Aksa.
Następnie przejazd na nocleg w Jerozolimie (łącznie 4 noclegi). Kolacja i nocleg.
5 dzień czwartek
BETLEJEM I YAD VASHEM (ś, k)
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Betlejem. Zwiedzimy nastrojową Bazylikę Narodzenia
Pańskiego wybudowaną ponad Grotą Narodzenia. Do Groty Narodzenia przylega Grota
Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. Do Bazyliki przylegają klasztory
i kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. kościół św.
Katarzyny. Zobaczymy także położoną nieopodal Grotę Mleczną. Specyficzne ukształtowanie
terenu powoduje, że w masywie gór utworzyło się wiele jaskiń, w których wg przekazów
mieszkali pasterze. Po południu udamy się do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu,
niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów.
To słynne miejsce przyznające tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Wśród
oznaczonych 20 tys. „Sprawiedliwych” jest aż około 6 tys. Polaków. Kolacja i nocleg
w Jerozolimie.
Wieczorem specjalnie dla Państwa wyjazd na spektakularne poznanie Jerozolimy Nocą.
Pospacerujemy po zabytkowym centrum i zatrzymamy się w panoramicznych punktach
miasta (m.in.: Kneset, Mea Sharim, Starówka, Złota Menora i Ściana Płaczu)

„PolkaTravel – M. Szura” Spółka Jawna
25-018 Kielce , ul Żytnia 10 lok 4
tel: +48 517-809-517 fax: +48 41 366 4777 e-mail : info@polkatravel.pl
KRS 0000277426, Sąd Rejonowy w Kielcach, NIP 9591771655, Regon 260150689
Konto: 36 1600 1273 0002 1101 9340 4001

6 dzień czwartek
JEROZOLIMA Biblijna (ś, k)
Śniadanie w hotelu. Wizyta na nagiej, skalistej Górze Oliwnej, skąd roztacza się urzekająca
panorama Starego Miasta. Zwiedzanie cerkwi Wniebowstąpienia, kościoła Pater Noster,
Dominus Flevit „Pan zapłakał”, wskazujący miejsce gdzie wg Ewangelii Św. Łukasza Jezus
opłakiwał Jerozolimę. Następnie wizyta w Ogrodzie Oliwnym Getsemani, gdzie rosną liczące
ponad 2 tys. lat drzewa oliwne i uważa się, że na jednym z nich powiesił się Judasz. Będzie
także możliwość przemierzenia części Drogi Krzyżowej w samym sercu Starej Jerozolimy. „Via
Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje
od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice
Grobu Pańskiego, uznawanej za jeden z najbardziej niesamowitych kościołów świata, gdyż są
w nim kaplice kilku wyznań chrześcijańskich i jednego dnia odbywają się msze święte
w różnych obrządkach. Po południu przejazd na Górę Syjon i wizyta w kościele Zaśnięcie,
w kościele św. Piotra „in Gallicantu”, miejscu Ostatniej Wieczerzy. Powrót do hotelu na
kolację i nocleg.

Opcjonalnie możliwość skorzystania z atrakcji światło-dźwięk. Spektakl multimedialny o
historii Jerozolimy:
http://www.tod.org.il/en/the-night-spectacular/, koszt spektaklu ok. 12 USD
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7 dzień piątek
JEROZOLIMA – JERYCHO – MASADA (ś, k)
Po śniadaniu udamy się do Jerycho, które powstało 8 tys. lat p.n.e. i uważane jest za najstarsze
miasto świata z górującą nad miastem Górą Kuszenia (oglądamy z punktu widokowego).
Będzie także możliwość skorzystania z doskonałej dla zdrowia kąpieli w Morzu Martwym,
zbiorniku wody o największym zasoleniu na świecie, położonym w największej depresji 418 m
p.p.m. i wciąż się obniżającej.
Możliwość skorzystania z leczniczych i rewitalizujących kąpieli błotnych i wodnych, z
których korzystała podobno nawet królowa Kleopatra. W drodze powrotnej wjazd na
majestatyczną górę – twierdzę Masadę. Historia związana z tym starożytnym punktem
widokowym wzbudza dreszcz emocji jak w hollywoodzkim filmie – jest pełna napięcia,
zmagań i namiętności. Dla Żydów to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii. Aby nie
wpaść w ręce wrogów obrońcy twierdzy zdecydowali się na samobójczą śmierć. Wjedziemy na
górę kolejką, aby podziwiać panoramę Morza Martwego i okolicznych wzniesień. Wieczorem
powrót na kolację i nocleg do Jerozolimy.
Opcjonalnie: Możliwość wyjazdu na tradycyjną kolację do rodzin. Grupa byłaby podzielona na dwie, mniejsze po
ok. 20 osób każda. Gospodarze opowiadają o tradycyjnych daniach, o ich rodowodzie, następnie kosztujemy je w
rodzinnej domowej atmosferze. Koszt: ok. 70 USD/os z transportem.

8 dzień sobota
TEL AWIW – WARSZAWA
Wczesne wykwaterowanie z hotelu (kawa, słodka przekąska). Transfer na lotnisko Ben
Guriona w Tel Awiwie. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot. Zakończenie imprezy.
Proponowane hotele – uwaga w Izraelu nie ma kategoryzacji hoteli i klasyfikacja jest naszym indywidualnym i
subiektywnym kodem w oparciu o jakość świadczeń i infrastrukturę każdego z obiektów.
Tyberiada (2 noclegi) – Arazim Hotel 3***
http://www.arazim-tiberias.com/executive-studio-apartment
Tel Awiw (1 nocleg) – Leonardo Art. Hotel 4****
http://www.leonardo-hotels.com/israel-hotels/tel-aviv-hotels/leonardo-art-hotel-tel-aviv
Jerozolima (4 noclegi) – hotel San George 4****
http://www.stgeorgehoteljerusalem.com/
TERMIN:

09-16.04.2016

CENA ZAWIERA
- przelot na trasie Warszawa – Tel Awiw – Warszawa,
- wszelkie opłaty lotniskowe i paliwowe,
- transfery: lotnisko-hotel-lotnisko,
- transport klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
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- zakwaterowanie – hotele 3***/4**** w Tyberiadzie (2 noclegi), w Tel Awiwie (1 nocleg) oraz w Jerozolimie (4
noclegi) – pokoje 2 osobowe, dopłata do pokoju 1 osobowego 290 USD,
- wyżywienie: 2 posiłki dziennie wg programu (ś – śniadanie, k – kolacja), śniadania w formie szwedzkiego stołu,
kolacje w formie szwedzkiego stołu i serwowane, napoje dod. płatne,
- bogaty program merytoryczny wycieczki,
- rejs po jeziorze Galilejskim,
- bilety wstępów do wymienionych w programie obiektów,
- Safed: wizyty w synagogach
- Góra Błogosławieństw
- Kościół Prymatu, kościół rozmnożenia
- Akko – twierdza Krzyżowców, Ogrody Bahaitów (górne tarasy)
- Cezarea – Park Narodowy
- Betlejem: kościół św. Katarzyny, Bazylika Narodzenia Bożego, Grota Mleczna, Pola Pasterskie
- Jerozolima: Bazylika Agonii, kościoły na górze Oliwnej (Kaplica Wniebowstąpienia, Pater Noster, Dominus
Flevit), Bazylika Grobu Bożego, Synagoga Hurva, Góra Syjon (Wieczernik, In Galicantu, kościół Zaśnięcia)
- przejście podziemną trasą w Jerozolimie, Tunele Ściany Płaczu,
- Muzeum Izraela w Jerozolimie z sanktuarium Księgi
- Yad Vashem
- wjazd kolejką na górę i zwiedzanie twierdzy Masada
- wejście na zagospodarowaną plażę nad Morzem Martwym
- opiekę polskojęzycznego pilota podczas zwiedzania, wyłącznie do dyspozycji grupy,
- opiekę polskojęzycznych lokalnych przewodników,
- zwyczajowe napiwki dla kierowców, przewodników,
- identyfikatory, materiały dydaktyczne,
- ubezpieczenie NNW i KL wraz z chorobami przewlekłymi, bagaż
OFERTA SKALKULOWANA DLA 40 i 46 OSÓB
Dla grupy min. 40 osób – 1348 USD/os
Dla grupy min. 46 osób – 1326 USD/os
Cena nie zawiera:
- innych świadczeń nie wymienionych powyżej oraz wydatków natury osobistej, mini barów, opłat za
fotografowanie, pralnię.
Zniżki:
Zniżka za dziecko 2-12 z dwiema os dorosłymi – 100 USD/os
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,5% wartości imprezy – należy zgłosić chęć ubezpieczenia
wraz z pierwszą wpłatą.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
UWAGI:
Program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom w zależności od warunków lokalnych i uzgodnień z
pilotem.
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