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                                                                    Zapisy do 31 stycznia 2023 r. Małgorzata Moskwa - 512183165 

             
Dzień 1  

Przyjazd na lotnisko, odprawy i przelot do Tel Awiwu. Po wylądowaniu i odprawach izraelskich przejazd do 
centrum Betlejem. Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego ,wizyta na Polu Pasterzy. Kolacja i nocleg.  

Dzień 2  
Śniadanie, przejazd do Jerozolimy: Góra Oliwna, kościół Pater Noster i zejście z Góry Oliwnej (po drodze 
kościół Dominus Flevit oraz panorama starej Jerozolimy) do Ogrodu Oliwnego.  Po południu przejście Drogą 
Krzyżową  do Bazyliki Grobu Pańskiego. Powrót do hotelu, kolacja. 

Dzień 3 
Wczesne śniadanie. Przejazd do Kany Galilejskiej – uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w 
miejscu pierwszego cudu Chrystusa. zwiedzanie Nazaretu, miasta dorastania Jezusa Chrystusa, 
Bazylika Zwiastowania, kościół św. Józefa (z zewnątrz). Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
 
Dzień 4 
Po śniadaniu przejazd nad Jezioro Galilejskie – przyjazd do Kafarnaum (dom św. Piotra, miejsca nauczania 
Jezusa), zwiedzanie Tabghy, gdzie nad samym brzegiem znajduje się kościół Prymatu św. Piotra. Następnie 
wjazd na Górę Błogosławieństw, dalej rejs po Jeziorze Genezaret i obiad z endemiczną rybą św. Piotra. 
Przekroczenie granicy z Jordanią. Przejazd do hotelu w Ammanie, kolacja, nocleg.  
 
Dzień 5  
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 w Wadi Musa(Petra), kolacja i nocleg. 
 
Dzień 6 
Śniadanie, zwiedzanie Petry – wykutego w skałach miasta Nabatejczyków, które przeżywało swoją 
świetność od 300 do 100 lat p.n.e. Od lipca 2007 roku Petra znajduje się na prestiżowej liście Siedmiu 
Nowych Cudów Świata. Kolacja i nocleg w hotelu Petrze. 

Dzień 7 
Po śniadaniu krótki postój w Wadi Musa, w miejscu, z którego wg Pisma Świętego wypłynęła woda po tym, jak 

Mojżesz uderzył laską w skałę. Przejazd nad Morze Martwe, czas wolny z możliwością zażycia zdrowotnych 

kąpieli. Kolacja i nocleg w Ammanie.  

 

Dzień 8 

Śniadanie, potem przejazd na lotnisko, odprawy i przelot powrotny. Zakończenie pielgrzymki do Ziemi Świętej i 

Jordanii.  

IZRAEL I JORDANIA

27.06-04.07.2023
5790 PLN /min.40 os.

5990 PLN/min.30 os.
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CENA ZAWIERA 

• przelot Berlin – Tel-Awiw oraz Amman – Poznań z bagażem podręcznym 40x25x20 cm,  
• przejazdy na miejscu komfortowym klimatyzowanym autokarem, 
• 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  
• 7 śniadań oraz 7 kolacji,  
• opiekę duchową i Msze św.,  
• 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). 

 
CENA NIE ZAWIERA 

• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (890 zł), 
• dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej (w tym 

od skutków chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu 
COVID-19), które musi być wykupione w dniu zawarcia umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego 
podwyższenia kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia kosztów leczenia, 

• ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego 20 kg (420 zł),  
• ewentualnej dopłaty do dodatkowego bagażu 55x40x20 cm, max. 10 kg (195 zł), możliwość dodania 

bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki do Izraela i Jordanii,  
• dobrowolnej dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie (120 zł/os. za lot w obie strony),  
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, przewodników lokalnych, 

opłat granicznych i miejscowych, parkingów, napiwków dla kierowców i obsługi 
hotelowej – koszt 300 dolarów/os., płatne pilotowi.  

UWAGI 

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

powrotu, 

 Jordania jest krajem tańszym niż Izrael, ale w niektórych miejscach (szczególnie w Petrze) ceny są 

wyższe niż w Polsce, 

 śniadania w trakcie pielgrzymki – w formie bufetu (kuchnia bliskowschodnia), 

 kolacje – ciepłe, 2- lub 3-daniowe,  

 

 

   


