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Jerozolima - Betlejem - Kana Galilejska - Nazaret - Góra Tabor - Jezioro Genezaret – Góra Błogosła-

wieństw - Tabgha – Gadara - Jerash - Amman - Madaba - Góra Nebo - miejsce Chrztu Chrystusa -  

Petra – Wadi Musa - Akaba 

Dzień 1 
Przyjazd na lotnisko w Krakowie, odprawy i przelot do Ejlatu. Po wylądowaniu i odprawach izraelskich Transfer 

do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie, pobyt na Polu Pasterzy oraz w centrum Betlejem (Grota i Bazylika Narodzenia, Plac Żłóbka), Msza 
św. Kolacja i nocleg w Betlejem. 

Dzień 3 

Śniadanie, przejazd do Jerozolimy: Góra Oliwna, miejsce Wniebowstąpienia, kościół Pater Noster. Zejście z 

Góry Oliwnej (po drodze kościół Dominus Flevit oraz panorama starej Jerozolimy) do Ogrodu Oliwnego i Groty 

Zdrady. Po południu wizyta przy Ścianie Płaczu oraz w Bazylice Grobu Pańskiego. Powrót do hotelu, kolacja. 

Dzień 4 

Po śniadaniu wyjazd do Galilei, a tam miejsce pierwszego cudu Chrystusa w Kanie Galilejskiej, następnie 
wjazd na Górę Tabor i Nazaret: Msza św., nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania. Kolacja i nocleg w Galilei..  

Dzień 5 

Śniadanie i wyjazd z hotelu w kierunku Jeziora Galilejskiego: rejs po Jeziorze Genezaret i obiad z rybą św. 

Piotra, Kafarnaum, zwiedzanie Tabghy, gdzie nad samym brzegiem znajduje się Kościół Prymatu Piotra, 
potem Góra Ośmiu Błogosławieństw. W ciągu dnia Msza Św. Kolacja i nocleg..  

Dzień 6 

Śniadanie, wyjazd do Jordanii. W planie wjazd do miasta Umm Qais (Gadara), centrum starożytnej Antiochii, 

następnie zwiedzanie miasta Jerash, jednego z najlepiej zachowanych starożytnych ośrodków (świątynia Zeusa, 

hipodrom, teatr rzymski). W godzinach popołudniowych przejazd do stolicy Jordanii, Ammanu na kolację i 
nocleg. 

Dzień 7 

Po śniadaniu przejazd do Madaby, dawnego centrum mozaikarstwa, nawiedzenie cerkwi św. Jerzego ze słynną 

mapą mozaikową krajów biblijnych oraz kościoła Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Wjazd na Górę Nebo, skąd 

Mojżesz pokazał Izraelitom Ziemię Kanaan. Zjazd do doliny Jordanu na miejsce chrztu Chrystusa. Przejazd do 

hotelu, kolacja i nocleg.  

Dzień 8 

Śniadanie, Petra – zwiedzanie słynnego Miasta Nabatejczyków, jednego z Nowych Cudów Świata: Siq (wąwóz 
wejściowy do Petry), Skarbiec, Świątynia, kościół z mozaikami (Msza św.). Przejazd na kolację i noclegi. 

Dzień 9 

Po śniadaniu krótki postój w Wadi Musa w miejscu, w którym Mojżesz uderzył w skałę. Potem wyjazd na 

tęczową pustynię Wadi Rum; na miejscu nastąpi zmiana środka transportu na samochody o napędzie 4×4 i 

przejazd po pustyni, słynącej ze wspaniałych klifów, skał, dolin i barw. Nocleg w okolicy Wadi Rum w 

namiotach na pustyni wraz z kolacją (namioty wyglądają, jak pokoje hotelowe, są wyposażone w normalne łóżka 
i łazienkę z prysznicem). 

Dzień 10 

Śniadanie, potem przejazd do Akaby – czas wolny w mieście. Następnie powrót do Izraela – przekroczenie 
granicy i nocleg w okolicach Ejlatu. 
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Dzień 11 
Śniadanie i transfer na lotnisko. 

CENA ZAWIERA 

 przelot Kraków – Eilat – Kraków wraz z bagażem podręcznym 40x25x20 cm,  

 przejazdy na miejscu komfortowym klimatyzowanym autokarem, 

 10 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  

 10 śniadań oraz 10 kolacji,  

 jeden nocleg w namiotach na pustyni,  

 opiekę duchową i Msze Święte,  

 opiekę pilota wycieczek,  

 wizę jordańską, 

 obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13 zł) oraz obowiązkową składkę na 

Turystyczny Fundusz Pomocowy (13 zł),  

 ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 40 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1000 

zł). 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, miejscowych przewodników, 

opłaty wjazdowe i miejscowe, napiwki dla miejscowej obsługi oraz słuchawki tour audio guide – koszt 

400 USD / os., zbierane przez pilota. 
 

CENA NIE ZAWIERA 

 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (1190 zł), 

 ewentualnej dopłaty do dodatkowego bagażu (50x40x20cm – 290 zł) lub rejestrowego (20 kg – 490 

zł – możliwość dodania bagażu w tej cenie tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki),  

 dobrowolnego podwyższenia kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia kosztów leczenia, 
 dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie 

 dojazdu i powrotu na lotnisko w Krakowie  

 

UWAGI 

 aby wjechać do Izraela i Jordanii, niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od dnia powrotu; w 

paszporcie nie można posiadać śladu wizyty w Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Iranie, Syrii i Libanie. Z kolei w 

Jordanii nie ma żadnych ograniczeń dot. wcześniejszych stepmli w paszporcie, 

 Izrael jest krajem dość drogim (ok. dwukrotnie droższym od Polski), nieco tańsza jest Palestyna oraz Jordania, 

 strefa czasowa w Izraelu i Palestynie: +1h (12:00 w Warszawie to 13:00 w Jerozolimie), a w Jordanii: +2h. 

 dodatkowy koszt zbierany na miejscu 400 USD / osobę. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty w 

banknotach 

 Na około tydzień przed wylotem Biuro Misja Travel przyśle ostateczne godziny przelotu, które mogą różnić 

się od podanych w momencie zawarcia umowy 

 Pamiętaj, że pilot grupy może lecieć z innego lotniska niż Twoje lub oczekiwać na grupę w porcie 

docelowym. Karty pokładowe otrzymasz od naszego przedstawiciela, na lotnisku lub drogą mailową (zależnie 

od liczby uczestników lecących z danego lotniska) 

 Zalecamy zabrać z sobą na wyjazd telefon z aktywnym roamingiem 

 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

 walutą w Jordanii jest dinar, wart nieco ponad 5 złotych. Dinary można wymienić sprzedając w kantorach lub 

bankach dolary lub euro. W/w waluty zachodnie bywają również akceptowane przy zakupach w niektórych 

miejscach. 

 

ZAPISY I INFORMACJE 

 ks. Mariusz Wojnowski 

tel. 508 777 082, mariusz.wojnowski@wp.pl 


