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 W imieniu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury Sportu i Turystyki NRA mamy 
przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów Adwokatów na wycieczkę do Izraela w dniach 9 – 16 
kwietnia 2016 roku. Bogaty program wycieczki, przygotowany specjalnie dla Nas pozwoli 
odwiedzić miejsca niezwykłe, mające wymiar mistyczny zarówno dla chrześcijan ale również 
dla żydów i mahometan.  W programie wycieczki oprócz najważniejszych miejsc jak Jerozolima, 
Betlejem, Nazaret jest także wiele innych miejsc o wyjątkowym znaczeniu, jak porzymskie Akko 
czy Cezarea, Safed – centrum kabały, Jerycho – najstarsze miasto  świata czy twierdza Masada 
posadowiona na szczycie stromej góry. W programie został również przewidziany pobyt w Tel 
Awiwie, aby można było poznać nie tylko aspekt historyczny kraju ale też jego nowoczesne 
oblicze. Szczególnie atrakcyjnie przedstawia się pobyt w Jerozolimie, która nie bez powodu jest 
miastem niezwykłym, mistycznym i świętym dla chrześcijan, żydów i mahometan. Trzy tysiące 
lat historii tego miasta sprawia, że spacer po kamiennym bruku, pamiętającym tak wiele 
historycznych wydarzeń, pobudza wyobraźnię i przeniesie nas w tamte, pełne symbolicznych 
wydarzeń, czasy. Nie bez powodu Jerozolima bywa nazywana muzeum pod gołym niebem. 

 Organizację wycieczki powierzyliśmy firmie POLKA TRAVEL (www.polkatravel.pl), 
która realizowała wyjazd do Izraela dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach w 2008 roku 
i grupa wróciła bardzo zadowolona, w pamięci jej uczestników wycieczka pozostawiła 
niezapomniane wrażenia. Firma jest członkiem prestiżowej organizacji zrzeszającej firmy 
turystyczne - SOIT (22 członków z całej Polski) a także światowego związku SITE, w których 
członkostwo jest skrupulatnie limitowane. 

 Realizując naszą prośbę, firma zadbała o odpowiedni dobór hoteli podczas wyjazdu  
i tak, w Tel Awiwie mamy hotel w pierwszej linii morza a w Jerozolimie( 4 noclegi)  
w odległości spaceru od starego miasta (szczegóły w załączniku). Rezerwacje wstępne  
w hotelach są ważne do 25.10.2015 r.  

Cena całkowita wycieczki wynosi: 
Dla grupy min. 40 osób  – 1348 USD/os  

Dla grupy min. 46 osób  – 1326 USD/os 

 Osoby chętne proszone są o zgłoszenie akcesu uczestnictwa w wycieczce na adres 
mailowy adw. Jerzego Zięby: jerzy.zieba@wp.pl oraz w biurze POLKA TRAVEL na adres 
mailowy polka1@polkatravel.pl u p. Agnieszki Maliszewskiej w terminie do dnia  
15 października 2015 r. i dokonania wpłaty zaliczki na rachunek bankowy biura POLKA 
TRAVEL: 

 ( w przypadku wpłaty w USD) w wysokości 250 USD na konto USD: 
BNP PARIBAS o/Kielce: 51 1600 1273 0002 1101 9340 4022 
SWIFT CODE: PPABPLPK 
 
lub równowartość w PLN 250 USD wg kursu sprzedaży w BNP Paribas z dnia wpłaty na konto 
w PLN:  BNP PARIBAS o/Kielce: 36 1600 1273 0002 1101 9340 4001 
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 O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych 
dokonaną wpłatą zaliczki. 

 Pozostała część należności za udział w imprezie winna być dokonana do końca lutego 
2016 roku (dopłata do 100%) w USD lub w PLN z zastosowaniem tych samych modeli 
przeliczenia waluty. 

 Poprosiliśmy także Polkę Travel, aby dla Państwa komfortu zawarła wszelkie opłaty  
w cenie, w tym także obligatoryjne napiwki dla obsługi, bilety wstępu, opłaty lotniskowe, itp. 
W ten sposób oferta nie zawiera kosztów ukrytych, jakie często klienci biur muszą ponosić  
na miejscu. 

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy program wycieczki z informacjami dodatkowymi. 

 Mamy nadzieję, że ta niestandardowa oferta wyjazdu do Izraela spotka się  
z życzliwym zainteresowaniem ze strony Państwa i wspólnym udziałem w tej niezwykłej 
podróży.  

Z wyrazami szacunku 

Adw. Jerzy Zięba  
Członek Prezydium NRA 
(koordynator organizacji wycieczki) 
 
Adw. Stanisław Estreich 
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA 
 

 


