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Świątynne – Yad Vashem – Ain Karem) – Betlejem (Pola Pasterzy
- Bazylika Narodzenia – Grota Mleczna) – Hajfa – Góra Karmel
- Góra Tabor – Nazaret – Kafarnaum – Tabgha
- Góra Błogosławieństw – Jerycho – Jordan – Morze Martwe
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Dzień 1 (11.09.2018)
Przejazd autokarem na lotnisko w Poznaniu (zbiórka o godz. 4:30 na Ławicy) odprawy i przelot do Tel Awiwu. Przejazd do Jaffy,
malowniczo położonej nad brzegiem Morza Śródziemnego z fantastycznymi widokami na Tel Awiw, nawiedzenie kościoła św. Piotra.
Później przejazd do Jerozolimy, nawiedzenie Ain Karem – ojczyzny św. Jana Chrzciciela. Potem przejazd do Instytutu Yad Vashem,
a na koniec dnia Parlament Izraelski i symbol kraju – Menora. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 2 (12.09.2018)
Po śniadaniu wyjazd do Jerozolimy: Plac Świątynny, Ściana Płaczu – najświętsze miejsce dla Żydów. Przejście wzdłuż murów starej
Jerozolimy na Syjon: Wieczernik, Bazylika Zaśnięcia Matki Bożej. Przejście do starej części Jerozolimy. Pierwsza wizyta w Bazylice
Zmartwychwstania. Wejście na Golgotę, podejście do Grobu Pańskiego. W ciągu dnia Eucharystia. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
Dzień 3 (13.09.2018)
Po śniadaniu wyjazd z hotelu i przejazd wzdłuż Morza Śródziemnego do Galilei. Wizyta w Hajfie – Góra Karmel. Wjazd na Górę
Tabor, a na koniec dnia Nazaret i Bazylika Nawiedzenia oraz kościół św. Józefa. W ciągu dnia Msza św. w Galilei.
Kolacja i nocleg w Nazarecie.
Dzień 4 (14.09.2018)
Śniadanie, wyjazd nad Jezioro Galilejskie – przyjazd do Kafarnaum, 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 rybą św. Piotra.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5 (15.09.2018)
Śniadanie, wyjazd do Betanii. Później podróż przez Pustynię Judzką nad Jordan do miejsca chrztu Pana Jezusa. Następnie wizyta w
Jerychu – sykomora Zacheusza oraz panorama Góry Kuszenia. W ciągu dnia Eucharystia. Na koniec odpoczynek nad Morzem
Martwym – możliwość zdrowotnych kąpieli. Powrót do Betlejem, kolacja, nocleg.
Dzień 6 (16.09.2018)
Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy, wjazd na Górę Oliwną na Miejsce Wniebowstąpienia, potem nawiedzenie kościołów Pater
Noster oraz Dominus Flevit (z drogi wspaniałe widoki na Starą Jerozolimę). U stóp wzgórza nawiedzenie
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Grobu Matki Bożej. Następnie Grota Zdrady, Ogród Oliwny (czas na modlitwę), Msza św. Po południu Kościół św. Anny i przejście
Drogą Krzyżową do Bazyliki Zmartwychwstania. Powrót do Betlejem, kolacja i nocleg.
Dzień 7 (17.09.2018)
Śniadanie, przejazd do Betlejem, zwiedzanie: Bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Plac Żłóbka. Przejazd na Pola Pasterzy.
Msza św. w Betlejem. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 8 (18.09.2018)
Śniadanie, następnie wyjazd na lotnisko, odprawy izraelskie, przelot do Poznania. Lądowanie o 16:10. Przejazd autokarem do
Parafii w Radziszewie. Zakończenie pielgrzymki.

Cena pielgrzymki do Ziemi Świętej wynosi 3 150 zł zawiera:









przelot Poznań – Tel Awiw – Poznań z bagażem podręcznym: 1 szt.: 55x40x23 cm – max. 10 kg oraz 1 szt.: 35x20x20 cm
przejazd na trasie Radziszewo – Poznań - Radziszewo
7 noclegów w hotelach *** w pokojach 2/3-osobowych,
7 śniadań oraz 7 kolacji oraz rejs po jeziorze Genezaret z obiadem (rybą św. Piotra),
transport klimatyzowanym autokarem na miejscu,
opiekę duchową i Msze św.,
opiekę pilota wycieczek,
ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 30 000 Euro, NNW 15 000 zł).

Cena nie zawiera:






ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (650 zł),
ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (23 kg - 390 zł - możliwość dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji
pielgrzymki),
obowiązkowej dopłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł,
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, które musi być wykupione w dniu
podpisania umowy z BP Misja Travel oraz od następstw chorób przewlekłych,
na realizację programu na miejscu, opłaty wjazdowe do miast, parkingi, wstępy do zwiedzanych obiektów, napiwki dla
kierowców i obsługi hotelowej oraz słuchawki tour audio guide - zbierane na ręce przewodnika 120 USD.

Uwagi:




aby wjechać do Izraela niezbędny jest paszport, ważny min. 6 miesięcy licząc od dnia powrotu. W paszporcie nie można
posiadać śladu wizyty w Syrii i Libanie.
podczas kontroli na granicy Izraela pielgrzymom nie są wbijane stemple do paszportu, otrzymują oni w zamian niewielkie
kartki, które należy zachować do dnia wylotu
śniadania w trakcie pielgrzymki do Izraela i Palestyny - w formie bufetu (kuchnia bliskowschodnia) kolacje
i obiady - ciepłe, 2- lub 3-daniowe.

