
PIELGRZYMKA ŚLADAMI JEZUSA CHRYSTUSA 
TEL AVIV | BETLEJEM | CEZAREA | HAJFA | KANA GALILEJSKA | NAZARET | JEZIORO GALILEJSKIE | GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW |TABHA | 

KAFARNAUM | GÓRA TABOR | WADI QELT | BETANIA | JERYCHO | JORDAN | QUMRAN | MORZE MARTWE | GÓRA OLIWNA | 
JEROZOLIMA | GÓRA SYJON | EIN KAREM | TEL AVIV 

DZIEŃ  1: KATOWICE – TEL AVIV – BETLEJEM 
Spotkanie na lotnisku w KATOWICACH ok godz. 14:00, odprawa paszportowo – celna, godz. 16:20 wylot do TEL AVIVU. Po 
wylądowaniu na lotnisku w Izraelu godz. 21:05, przejazd autokarem do BETLEJEM. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 
DZIEŃ 2: CEZAREA – HAJFA – KANA GALILEJSKA – NAZARET 
Śniadanie, przejazd w kierunku CEZAREI – postój przy akwedukcie, zwiedzanie starożytnego miasta: teatr, hipodrom. Przejazd 
do HAJFY – trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry 
Karmel. Spacer po Ogrodach Bahaitów. Na Górze Karmel wizyta w Kościele Stella Maris, zbudowanego nad grotą wiązaną 
w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. Przejazd do NAZARETU, zwiedzanie Bazyliki 
Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W miejscu, gdzie nad wejściem znajduje się napis: 
Tu słowo stało się ciałem. Potem przejście do kościoła Świętego Józefa. Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ – miejsca pierwszego 
cudu Jezusa. Msza Św. Odnowienie przysięgi małżeńskiej. Przejazd do hotelu w okolicach Tyberiady, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg 
 
DZIEŃ 3: JEZIORO GALILEJSKIE – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA – KAFARNAUM – GÓRA TABOR – BETLEJEM 
Śniadanie. Pierwszym punktem będzie przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego, a następnie Rejs po Jeziorze Galilejskim. 
Wizyta na GÓRZE BŁOGOSŁAWIEŃSTW, z której Jezus wygłosił swe najsłynniejsze kazanie – z tego miejsca rozpościera się 
najwspanialszy widok na Jezioro Galilejskie. Przejazd do miejscowości TABHA – w którym to miejscu nastąpiło rozmnożenie 
chleba i ryb. Następnie zwiedzanie domu św. Piotra oraz Białej Synagogi w miejscowości KAFARNAUM. Msza Św. Wjazd na 
GÓRĘ TABOR i nawiedzenie Bazyliki Przemienienia Pańskiego. 
Następnie powrót do BETLEJEM, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
  
DZIEŃ 4: BETLEJEM – EIN KAREM – JEROZOLIMA 
Śniadanie, przejazd przez BETLEJEM, zwiedzanie Bazyliki Narodzenia, 
Msza Św., czas wolny, przejście do Groty Mlecznej – tradycja mówi, 
że w tym miejscu Maria karmiła Jezusa podczas ucieczki do Egiptu. 
Przejazd do EIN KAREM, zwiedzanie Kościoła św. Elżbiety i Kościoła 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Przejazd przez Nową Jerozolimę – 
Kneset, Menora – parlament i herb Izraela. Czas na zakupy 
dewocjonaliów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ 5: GÓRA OLIWNA – JEROZOLIMA – GÓRA SYJON  
Śniadanie, przejazd na GÓRĘ OLIWNĄ. Podziwianie najwspanialszej panoramy Jerozolimy. Zejście śladami Jezusa w stronę 
miejsca jego pojmania – Ogrodu Getsemani. Przejście do Kościoła Pater Noster, w którym Chrystus uczył apostołów Modlitwy 
Pańskiej „Ojcze Nasz”. Przejście do kościoła Dominus Flevit (Pan zapłakał). Msza Św. Wizyta u grobu Maryi, leżącym u stóp 
Góry Oliwnej. Następnie przejazd do JEROZOLIMY i zwiedzanie Starego Miasta: Ściana Płaczu, najświętsze miejsce dla 
każdego wyznawcy judaizmu, pozostałość Wielkiej Świątyni Jerozolimskiej.  Zwiedzanie kończy się na WZGÓRZU SYJON, gdzie 
zobaczymy Wieczernik – miejsce ostatniej wieczerzy, Kościół Zaśnięcia oraz grób Króla Dawida. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg  
 
DZIEŃ 6: JEROZOLIMA 
Śniadanie, przejazd do JEROZOLIMY, przejście Drogą Krzyżową - Via Dolorosa, ostatnia droga Jezusa – najświętsze miejsce 
kultu chrześcijan – BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO wraz z Kaplicą Grobu Chrystusa i Golgotą – zwiedzanie Bazyliki, Msza św. 
w BAZYLICE.  Czas wolny na starym mieście Jerozolimy. Wizyta w Kościele św. Anny oraz miejsca więzienia Chrystusa. 
WYCIECZKA FAKULTATYWNA – dla chętnych nocne zwiedzanie Jerozolimy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ 7: BETANIA – JERYCHO – JORDAN- QUMRAN- MORZE MARTWE  
Śniadanie. Przejazd do BETANII, która zachowuje pamięć o Łazarzu, żyjącym tutaj ze swoimi siostrami. Wejście do grobu 
Łazarza. Następnie przejazd do najstarszego miasta na świecie JERYCHO – to tu znajduje się słynne drzewo zwane sykomorą 
Zachariasza. Według miejscowej tradycji na to drzewo miał się wspiąć zwierzchnik celników, który pragnął zobaczyć Jezusa. 



 
Wizyta nad rzeką JORDAN – odnowa sakramentu chrztu. Msza Św. Przejazd do QUMRAN – gdzie odnaleziono, liczące niemal 
2 tysiące lat, słynne zwoje znad Morza Martwego.  Przejazd nad MORZE MARTWE – postój i czas wolny, podczas którego 
będzie możliwość kąpania się w Morzu Martwym. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ 8: BETLEJEM – TEL AVIV – KATOWICE 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Msza Św. na Polu Pasterzy – kościół z figurą anioła, pożegnanie z Betlejem. Przejazd 
do TEL AVIVU – spacer po starej części miasta - Starej Jaffy, według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden 
z synów Noego, Jaffet. W Jaffie znajduje się Kościół św. Piotra, gdzie Piotr dokonał jednego z cudów – wskrzesił Tabitę. Wąskie 
uliczki ze starymi kamienicami są ozdobione galeriami i wystawami prac artystycznych, a wszystko to wśród nadmorskich 
widoków. Transfer na lotnisko. Wylot o godz. 21:55. Przylot do Katowic o godz. 00:40.  
 

ŚWIADCZENIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Biuro nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze w tym 
zmiany godzin w przelotach. Pierwszy i ostatni dzień przeznaczone są na 
przeloty. Przy zmianie nazwiska, opłata według stawek linii lotniczych. Prosimy 
o zabranie ważnego dokumentu tożsamości – PASZPORTU. Cena pielgrzymki 
może ulec zmianie w zależności od ceny biletu lotniczego. 

CENA NIE ZAWIERA:  

• transferu na lotnisko i z powrotem – na zamówienie – cena skalkulowana wg ilości chętnych. 

• zwyczajowych napiwków dla kierowcy, przewodnika i obsługi w hotelach/restauracjach, taxa klimatyczna, opłaty 
wjazdowe do miast, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, audioguide: 120 $ płatne na miejscu w Izraelu. 

• napojów do obiadokolacji (oprócz wody), świadczeń niewymienionych w ofercie, dodatkowego ubezpieczenia 
kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 
i Sars-Cov-2 oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 – możliwość 
wykupienia w Biurze w dniu zapisania na wyjazd i podpisania umowy. 

 Dopłata do pokoju jednoosobowego – na zapytanie. Osoba zawierająca umowę oraz Podróżni przez nią zgłoszeni 
zobowiązują się do zapoznania się z aktualnymi regulacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) 

 

• BILET LOTNICZY KTW-TVL-KTW z bagażem 20 kg.  

• Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania Ziemi Świętej 

• Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2,3 os.  

• WYŻYWIENIE HB (śniadanie, obiadokolacja + woda)  

• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie  

• Opieka przewodnika miejscowego 

• Opieka księdza-pielgrzyma 

• Mała butelka wody dla każdego uczestnika/każdego dnia 

• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż 

• Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

• Spotkanie integracyjne grupy przy słodkim poczęstunku  

• Zestaw pielgrzyma – czapki oraz mapki Ziemi Świętej. 

 

 

 

TERMIN: 13.02-20.02.2023   

CENA: 650 $ + 1900 ZŁ 

 

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

