
     ZIEMIA ŚWIĘTA + JORDANIA  

termin: 7.11-18.11.2022 

 

 

1 dzień: PODRÓŻ LOTNICZA DO IZRAELA 

Zbiórka na lotnisku w Gdańsku o godz. 10.00. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Warszawy o godz. 12.05 

(w południe) i dalej o 15.25 do Tel Avivu (planowy przylot o 20.10 czasu lokalnego) 

Transfer autokarowy do hotelu  w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg. 

2 dzień: BETLEJEM – HEBRON 

Śniadanie. Pielgrzymowanie rozpoczniemy na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. 

Przejazd do Betlejem, aby nawiedzić Bazylikę Narodzenia i pokłonić się w  Grocie Narodzenia Pana Jezusa. 

Podejdziemy do Groty Mlecznej, do którego pielgrzymują kobiety, by modlić się o dobre macierzyństwo. 

Przejazd do Hebronu, gdzie znajduje się Grota Makpela - miejsce pochówku Abrahama, Izaaka i Jakuba. Powrót 

do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień: HAJFA - NAZARET - KANA GALILEJSKA 

Śniadanie. Przejazd do Hajfy. Nawiedzenie kościoła Stella Maris - centrum duchowości Karmelitów. Przejazd z 

widokiem na Ogrody Bahaistów.  Dalsza podróż do Nazaretu, tam nawiedzenie Bazyliki NMP i kościoła św. 

Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej - miejsca pierwszego cudu Jezusa. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

4 dzień: BANIAS - TABGHA - KAFARNAUM – GÓRA TABOR 

Śniadanie. Banias - odwiedzenie Cezarei Filipowej, gdzie Święty Piotr otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego. 

Nawiedzenie świątyni na Górze Ośmiu Błogosławieństw. Przejazd do Tabgha, miejsca rozmnożenia chlebów i 

ryby. Pokłonimy się w Kaplicy Prymatu, upamiętniającej spotkanie Świętego Piotra ze Zmartwychwstałym 

Jezusem. Przejazd do miasta Kafarnaum, gdzie dziś zobaczyć można już tylko wykopaliska domu Piotra i  

Synagogi. Msza Święta podczas rejsu łodzią po Jeziorze Galilejskim. Wjazd na Górę Tabor. Obiadokolacja i 

nocleg. 

5 dzień: JERASH – AMMAN 

Śniadanie. Przejazd przez granicę izraelsko - jordańską (uwaga na tym przejściu granicznym stemplowane są 

paszporty). Po przejściu kierujemy się do Jerash - Pompei Bliskiego Wschodu, ruin miasta, które do dziś 

zachwyca swoją odkopaną spod ziemi architekturą. Zwiedzanie Ammanu - panorama miasta. Msza Święta 

w Katedrze w Ammanie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg w Ammanie. 

6 dzień: PETRA 

Śniadanie. Przejazd do Wadi Musa. Zwiedzanie Petry – spacer po starożytnej metropolii na południowym szlaku 

karawanicznym. Skarbiec, Grobowce Królewskie, Wąwóz Siq - to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc, które 

kryje w sobie skalne miasto. Msza Święta w Grobowcu Urnowym, dawnej bizantyjskiej świątyni. Przejazd do 

hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

7 dzień: MADABA - GÓRA NEBO - KASER EL JAHUD 

Śniadanie. Przejazd do Madaby - miasta Chrześcijan. Nawiedzenie Cerkwi Świętego Jerzego, gdzie znajduje się 

mozaikowa mapa składająca się z dwóch milionów kawałków. Potem przejście do katolickiego kościoła 

pod wezwaniem Jana Chrzciciela, patrona Jordanii. Następnie wizyta na Górze Nebo - miejscu, z którego 

Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Msza święta. Przejazd przez granicę jordańsko - izraelską. Wizyta 

w Kaser El Jahud - prawdziwe miejsce chrztu Jezusa. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

8 dzień: JEROZOLIMA 

Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – nawiedzenie kościoła Pater Noster, potem przejście trasą Niedzieli 

Palmowej do Dominus Flevit - tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca - ogród Getsemani. 

Potem nawiedzenie Grobu NMP w kościele prawosławnym. Przejazd na Syjon i  nawiedzenie kościoła Zaśnięcia 

NMP  i Wieczernika. Będziemy również w synagodze Grobu Króla Dawida. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i 

nocleg. 

9 dzień: JEROZOLIMA 

Śniadanie. Przejazd do Bramy Gnojnej. Wejście na Wzgórze Moria, gdzie stała Świątynia Jerozolimska, a 

dziś znajdują się meczety Al Aksa i Kopuła na Skale. Po południu przejazd do Ein Karem by tam pokłonić się w 

miejscu Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i Nawiedzenia NMP. Jeśli będą chętni – to też wizyta w Muzeum Yad 

Vashem. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

10 dzień: JEROZOLIMA 

Śniadanie. Brama Lwów. Wizyta w Kościele Świętej Anny. Potem przejście Drogą Krzyżową, od Kaplicy 

Skazania aż po Bazylikę Grobu Pańskiego. Czas na modlitwę w miejscu ukrzyżowania Jezusa na Golgocie oraz 

przy Grobie Pańskim. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 



11 dzień: JERYCHO - MORZE MARTWE 

Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho - Źródło Elizeusza i sykomora 

Zacheusza. Postój przy punkcie widokowym pod Górą Kuszenia. Zwiedzanie twierdzy Masada. Przejazd nad 

Morze Martwe, tam czas wolny na relaksacyjną kąpiel. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

12 dzień: POWRÓT DO POLSKI 

Transfer na lotnisko w Tel Avivie, odprawa biletowo – bagażowa, planowy odlot do Warszawy o godz. 5.20, 

przylot do Warszawy o godz. 8.25, wylot do Gdańska 10.35, planowy przylot do Gdańska o 11.35. 

 

KOSZT: 1900 ZŁ + 1005 USD     
 

(na miejscu dodatkowo płatne u przewodnika 185 USD - koszty biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, w Izraelu i w Jordanii,  opłaty wizowe i graniczne w Jordanii, obligatoryjnych napiwków dla 

kierowców, przewodników i hoteli – płatne na miejscu u lokalnego kontrahenta, nie podlega rozliczeniu) 
 

CENA ZAWIERA: 
1. Bilet lotniczy na trasie Polska-Izrael-Polska, opłaty lotniskowe, bagaż zasadniczy 23 kg i mały bagaż 

podręczny; 

2. Transport komfortowym i klimatyzowanym autobusem na terenie Izraela i Jordanii (lotnicze siedzenia) 

3. Zakwaterowanie (11 rozpoczętych noclegów) w pokojach dwu i trzy osobowych w hotelu 3*** , w tym 2 

noclegi w Jerozolimie, 

4. Wyżywienie - śniadania, obiadokolacje; 

5. Przewodnik z jęz. polskim – p. Jan Gać, 

6. Ubezpieczenie KL – 30,000 €, NNW – 4000€ i bagaż – 400€; 

 

CENA NIE ZAWIERA: 
1. Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie; 

2. Ubezpieczenia od chorób przewlekłych – 140 PLN/os, 

3.  Kosztów rezygnacji – 3 % wartości imprezy lub 6% wartości imprezy (zwyżka za choroby przewlekłe) – 

   możliwość wystawienia do 30 dni przed wylotem; 

4. Ewentualnych kosztów testów – zgodnie z wymogami sanitarnymi Izraela oraz Polski; 

5. Składki na TFG 13 PLN/os oraz na TFP 13 PLN/os; 

 

UWAGI 
1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie; 

2. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu; 

3. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.  

4. Dopłata do pokoju 1-osobowego dla uczestnika  to + 250 USD; 

5. Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy w dniu wylotu; 

6. Kurs przyjęty do kalkulacji to 4,47 PLN 

7. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób. 

 

ZAPISY: 

 wraz z wpłatą zaliczki 1900 zł oraz z podaniem imienia (imion) i nazwiska jak w paszporcie, daty 

urodzenia, serii i numeru paszportu wraz z terminem ważności. 

 druga wpłata: 1005 USD w terminie do 7.10.2022 

 reszta (185 USD) płatne u przewodnika na miejscu. 

 

 

ORGANIZATOR: 

 ks. Mikołaj Dacko (tel. 609 77 50 50)  i katolickie biuro pielgrzymkowe „Soli Deo”  

 (przy współpracy z biurem Santiago Tours z Katowic) 

 konto złotówkowe: 30 1140 2004 0000 3702 8010 0075 (ks. Mikołaj Dacko), USD w gotówce 

 

 


