
 

IZRAEL 
5 DNI SAMOLOTEM 

Termin do uzgodnienia 
* w cenie przelotu bagaż podręczny (1 sztuka) 

 * cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych 

 
1995 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki 

 

1. Dzień: 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, wylot do Tel Avivu (14:35 – 19:15), przylot, transfer do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
2. Dzień: 
Śniadanie, zwiedzanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, następnie kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej oraz Grota św. Hieronima. Następnie Pola Pasterzy, przejazd do Ein Karem, 
zwiedzanie kościoła św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień: 
Śniadanie, wjazd na Górę Oliwną, skąd podziwiać można panoramę Starego Miasta - 
Jerozolima, zwiedzanie kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz), Dominus Flevit, Ogród Oliwny, 
Bazylika Narodów oraz kościół Grobu Marii. Następnie przejście pod Ścianę Płaczu. Przejazd 
na Górę Syjon, zwiedzanie: Bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik oraz Grób Króla Dawida. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Śniadanie, przejazd w kierunku góry Tabor, wjazd taksówkami na Górę Przemienienia 
Pańskiego. Następnie rejs po jeziorze Galilejskim, zwiedzanie Nazaretu: Bazylika i Dom św. 
Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca znanego z przemiany wody w wino. 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
5. Dzień: 
Śniadanie, przejazd do kanionu Wadi Qelt, następnie najstarsze miasto na świecie – 
Jerycho. Wejście na Górę Kuszenia – Drzewo Sykomory. Następnie Morze Martwe, ruiny 
starożytnej osady, kąpiel w Morzu Martwym, przejazd na lotnisko, wylot do Warszawy 
(20:05- 23:10). 

 
Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje 

możliwość modyfikacji programu.  

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przelot samolotem do i z Tel Awiwu (bagaż główny dodatkowo płatny 320 zł/os.), 
 przejazd autokarem/minibusem według programu, 
 zakwaterowanie - 4 noclegi  w hotelu 3*, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,  
 wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek, 
 bilety wstępu według programu. 
 
Obowiązkowo dodatkowo płatne: 
 Napiwki i przewodnicy miejscowi ok. 40 USD/os. 
 
Wydatki własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 


