
Izrael – Ziemia Święta

2500 zł/os.* – przy grupie 35 uczestników + 3 os. opieki

2650 zł/os.* – przy grupie 30 uczestników + 3 os. opieki

2850 zł/os.* – przy grupie 22 uczestników + 2 os. opieki

* ceny imprez lotniczych z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych kalkulujemy
indywidualnie dla każdej grupy

1.Dzień:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, wylot do Tel Avivu. Po wylądowaniu przejazd do Betlejem. Po 
drodze zwiedzanie Ein Karen. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2.Dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy.

3.Dzień:
Śniadanie, przejazd w kierunku Jerycha – wspinaczka na górę Kuszenia. Następnie rzeka Jordan. 
Istnieje możliwość odnowienia sakramentu chrztu; Morze Martwe,

4.Dzień:
Wczesny wyjazd z hotelu. Przejazd do Cezarei, zwiedzanie akweduktu. Przejazd do Hajfy. Kościół
Stella Maris, panorama Hajfy i ogrodów Bahajskich. Przejazd do Nazaretu, Bazylika 
Zwiastowania. Rejs po jeziorze Galilejskim, Góra Błogosławieństw.

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          

70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.nartywalpach.com.pl, www.wycieczki.szczecin.pl

http://www.wycieczki.szczecin.pl/
http://www.nartywalpach.com.pl/
http://www.grelandtour.com.pl/
mailto:biuro@grelandtour.com.pl


5.Dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Jerozolimy: Ogrod Oliwny (panorama starego miasta, Dominus Flevit). 
Przejazd na Syjon, kościół św. Piotra in Gallicantu; Ściana Płaczu

6.Dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Jerozolimy: przejście Via Dolorosa (Drogą Krzyżową).  Przejazd nad Morze
Martwe.

7.Dzień:
Śniadanie, Przejazd do Jafy nad Morzem Śródziemnym. Wylot do Polski w godzinach nocnych.

Świadczenia zawarte w cenie:
– przelot samolotem na trasie Warszawa – Tel Awiw – Warszawa (możliwe wyloty z innych miast),
– opłaty lotniskowe,
– transport komfortowym autokarem z klimatyzacją podczas wyjazdu,
– zakwaterowanie w hotelach 2/3* w pokojach 3, 4- osobowych w Betlejem,
– wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu,
– ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
– opieka pilota wycieczek oraz miejscowego przewodnika.
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Dodatkowo płatne:
– zwyczajowe napiwki – 40 USD – ( Napiwek dla kierowców oraz lokalnego przewodnika)

Inne wydatki:
– wydatki własne.
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e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.nartywalpach.com.pl, www.wycieczki.szczecin.pl

http://www.wycieczki.szczecin.pl/
http://www.nartywalpach.com.pl/
http://www.grelandtour.com.pl/
mailto:biuro@grelandtour.com.pl

	Izrael – Ziemia Święta

