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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

17-25.04.2023 r. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dzień/ WARSZAWA LOTNISKO  

Zbiórka na lotnisku w Warszawie im. Fryderyka Szopena, przy stanowisku odprawy paszportowo-

bagażowej. Odprawa, nadanie bagażu, kontrola graniczna. Wylot do Izraela o godzinie 22:55. 

 

2 Dzień/ PRZELOT: WARSZAWA – TEL AVIV / CEZAREA NADMORSKA - NAZARET 

Przylot do Tel Avivu o godzinie 03:45. Kontrola graniczna. Przejazd w kierunku Nazaretu, po 

drodze zwiedzanie akweduktu w Cezarei Nadmorskiej.  Przerwa na śniadanie.  

Przejazd do Nazaretu, zakwaterowanie, odpoczynek. Po odpoczynku zwiedzanie Nazateru, gdzie 

zobaczymy największą świątynię chrześcijańską na Bliskim Wschodzie - Bazylikę Zwiastowania. 

W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Maryi radosną wieść, że zostanie matką Zbawiciela. 

Nieopodal znajduje się kościół Św. Józefa, który też jest kolejnym punktem tego dnia. Kościół 

został wzniesiony w miejscu dawnego domu Józefa. Przejazd do hotelu, czas wolny, obiadokolacja 

i nocleg w Nazarecie. 

 

3 Dzień/ GÓRA 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA - KAFARNAUM  - MAGDALA - REJS 

ŁODZIĄ 

Śniadanie. Tego dnia udamy się nad jezioro Galilejskie, które jest największym świadkiem cudów 

Jezusa. U brzegu jeziora odwiedzimy miejsca takie jak: kościół na Górze Ośmiu Błogosławieństw, 

kościół Rozmnożenia Ryb i Chleba oraz kościół Prymatu Piotra w dolinie Tabha. Ważnym punktem 

naszego programu będzie także wizyta w Kafarnaum, zwanym miastem Chrystusa, w którym 

mieszkał św. Piotr. Dalej przejdziemy do Magdali, miejsca urodzenia Marii Magdaleny. 

Dopełnieniem wrażeń tego dnia będzie rejs drewnianą łodzią po jeziorze, a następnie degustacja 

ryby św. Piotra – lokalnego specjału, dostępnego tylko w tej części świata. Powrót do hotelu w 

Nazarecie, obiadokolacja i nocleg. 
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4 Dzień/ KANA GALILEJSKA - GÓRA TABOR – TEL AVIV 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie w kościele Pierwszego Cudu Pana 

Jezusa małżonkowie będą mieli możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. W miejscu tym 

wybudowano kościół Franciszkanów. W środku można zobaczyć stare stągwie, a także fragment 

średniowiecznej mozaiki podłogowej. Następnie wjedziemy taksówkami wieloosobowymi na Górę 

Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika 

Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Następnie przejazd do 

Tel Awiwu. Zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Według Starego Testamentu założył ją po 

biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet. Przejście uliczkami starego miasta.  

Przejazd do hotelu w Betlejem, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

5 Dzień/ BETLEJEM - EIN KAREM 

Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: W Betlejem, poza kościołem św. Katarzyny, Grotą św. Hieronima 

i Grotą Mleczną, udamy się do jednego z najważniejszych miejsc dla chrześcijan – Bazyliki 

Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym 

czynnym kościołem na świecie.  Następnie pojedziemy do położonego koło Betlejem Pola Pasterzy, 

gdzie znajdują się groty, w których kiedyś żyli pasterze z trzodą. Tam też znajduje się kościółek 

In ExelsisDeo, który swoim kształtem przypomina namiot pasterski. Przejazd do Ein Karem 

(kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Obiadokolacja i nocleg w 

Betlejem. Wyjazd na zwiedzanie „Jerozolimy nocą”: w programie przejazd przez dzielnice 

ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone 

Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu. Powrót 

do hotelu w Betlejem.  

 

6 Dzień/ JEROZOLIMA – G. Oliwna i G. Syjon 

Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage, gdzie ma początek tradycyjna procesja 

podczas Niedzieli Palmowej. Zobaczymy Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się tablice, 

upamiętniające modlitwę, której nauczył nas Chrystus – Ojcze Nasz. Przejście do punktu 

widokowego na Górze Oliwnej. Schodząc na piechotę będziemy podziwiać przepiękną panoramę 

na Stare Miasto usytuowane po drugiej stronie Doliny Cedronu. Wstąpimy też do Kościoła Dominus 

Flevit – Pan Zapłakał i na Cmentarz Żydowski. Na samym dole znajdziemy się w Ogrójcu i Bazylice 

Agonii. Wstąpimy też do Cerkwii z Grobem Maryi, skąd została wzięta do Nieba.  

Przejazd na Górę Syjon, gdzie nawiedzimy kościół Zaśnięcia NMP. Kolejnym punktem będzie 

Wieczernik, gdzie Pan Jezus wraz z apostołami spożył Ostatnią Wieczerzę, podczas której 

ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie otrzymali Ducha Świętego 

w dniu Pięćdziesiątnicy. Dalej zobaczymy Synagogę, w której znajduje się Grób Króla Dawida. 

Powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja i nocleg.  

7 Dzień/ WADI QUELT - JERYCHO – MORZE MARTWE - QUMRAN – KACAR EL JAHUD - 

BETANIA 

Śniadanie. Przemierzając malownicze tereny Pustyni Judzkiej zatrzymamy się na punkcie 

widokowym w Wadi Qelt, z którego rozpościera się wspaniały widok na klasztor św. Jerzego. Dalej  

udamy się do najstarszego miasta na świecie – Jerycho, gdzie wyjedziemy kolejką linową na Górę 

Kuszenia i wejdziemy do klasztoru Kuszenia. Zobaczymy także, znaną nam z biblijnej opowieści 

o Zacheuszu, sykomorę. Następnie, na plaży Neve Midbar Beach nad Morzem Martwym będzie 

http://www.ektravel.pl/
mailto:biuro@ektravel.pl


 

str. 3 
EK TRAVEL , NIP 646 249 22 59, tel. 609 212 554   www.ektravel.pl  , biuro@ektravel.pl 
 

czas na kąpiel w morzu, okłady z błota, zakup kosmetyków oraz relaks nad największym 

naturalnym SPA na świecie. Kolejnym punktem będzie Qumran, miejsce odnalezienia zwojów 

najstarszego tekstu biblijnego.  Momentem, który głęboko zapada w pamięć jest także możliwość 

odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych nad rzeką Jordan w Kacar el Jahud. Przejazd do Betanii – 

miejsca, gdzie Jezus wskrzesił Łazarza. Powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja i nocleg. 

 

8 dzień/ JEROZOLIMA – Droga Krzyżowa 

Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Możliwość uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w 

Jerozolimie jest jednym z najważniejszych momentów w życiu pielgrzyma. Siódmy dzień naszej 

pielgrzymki spędzimy na Starym Mieście w Jerozolimie. Rozpoczniemy od wizyty w kościele św. 

Anny, przy którym znajduje się także sadzawka Betesda. Następnie, na terenie byłej Twierdzy 

Antonia, rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które zakończymy w Bazylice Grobu 

Pańskiego. Będzie czas na nawiedzenie Golgoty, Grobu Pańskiego, miejsca znalezienia Krzyża 

Świętego, a także czas na indywidualną modlitwę. Zwiedzanie zakończymy udając się pod Ścianę 

Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem na nocleg do hotelu. 

 

 

9 Dzień/ BETLEJEM - LOTNISKO TEL AVIV - POLSKA 

Wczesne śniadanie, wykwaterowanie, Msza św. u Sióstr Elżbietanek.  Około godziny 07.00 wyjazd 

na lotnisko. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Polski. Przylot na lotnisko w Warszawie, 

zakończenie pielgrzymki.   

CENA ZA OSOBĘ: 1590 zł + 550 USD (wstępy dodatkowo płatne 160 USD) 

CENA ZAWIERA:  

• Przelot samolotem PLL LOT na trasie WAW – TLV - WAW 

• Transport komfortowym autokarem z klimatyzacją w Izraelu 

• 7 rozpoczętych noclegów w hotelach 3*, w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami:  

5x nocleg BETLEJEM Hotel Murad Turistical Resort (basen kryty i zewnętrzny) 

http://ifocus.ps/en/portfolios/muradtouristicalresort/?fbclid=IwAR1_9y4_WNFvICJ_389Zm0U5PkA2

PvTN2eRjB2w8Lhvfv-KS8g2wwbABaMc     lub podobny 

2x nocleg: NAZARET Hotel Galilee https://www.booking.com/hotel/il/galilee-nazareth.pl.html lub 

podobny 

• Wyżywienie w postaci bufetu - śniadania i obiadokolacje  

• Ubezpieczenie podróżne obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid,  KL 400 000 PLN i NNW 

25 000 PLN, BAGAŻ 3000 PLN 

• Opiekę licencjonowanego pilota wycieczek/przewodnika 

• Realizację w/w programu 

• Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki do telefonu 

• Opiekę duchową kapłana 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/os oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł /os. 
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CENA NIE ZAWIERA: 

• biletów wstępu, zwyczajowych napiwków, kosztu przewodnika: 160 USD płatne na miejscu u 

pilota wycieczki (rejs łodzią, ryba św. Piotra, taksówki na G. Tabor, wstępy do zwiedzanych 

obiektów, wjazd na górę kuszenia, Jerozolima nocą). Kwota nie podlega zwrotowi. 

• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w biurze) 

• Napojów do obiadokolacji (w cenie woda) 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• organizator zastrzega możliwość anulowania programu z  pierwszego i ostatniego dnia pielgrzymki 

bez zwrotu kosztów na wypadek godzin przelotu utrudniających realizację podanych punktów 

programu 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

• oferta została skalkulowana dla grupy 40 osób, przy mniejszej liczbie zostanie ponownie 

przeliczona 

• Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą      

dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej 

osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić kwotę 250 USD do pokoju 1 osobowego 

• Codziennie odprawiane są Msze św. w miejscach o szczególnym znaczeniu dla pielgrzymów 

• Godziny przelotu PLL LOT:  

17.04.2023 Warszawa – Tel Awiw 22:55 – 03:55 +1dzień 

25.04.2023 Tel Awiw – Warszawa 10:40 – 13:45 

• Na miesiąc przed wylotem uczestnicy otrzymają informacje dla Pielgrzyma zawierające 

szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu 

• Przy zapisie wpłata 350zł, koszty rezygnacji zgodnie z OWU biura podróży 
 

 

 

serdecznie zapraszamy 
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