PIELGRZYMKA SZLAKIEM NOWEGO I STAREGO TESTAMENTU - 11 DNI
W TERMINE 8-18.09.2019

TEL AWIW – BETLEJEM – JEROZOLIMA – HAIFA – KAFARNAUM – TABGHA – NAZARET –
KANA GALILEJSKA – PETRA – AMMAN – MADABA – AKABA - MORZE MARTWE - ABU
GOSH

1 DZIEŃ 8.09.2019
WARSZAWA – TEL AWIW
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowo – biletowa, wylot do Tel Awiwu. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Betlejem.
2 DZIEŃ 9.09.2019
BETLEJEM – JEROZOLIMA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej procesji Niedzieli
Palmowej. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie znajdują się majolikowe tablice, upamiętniające
modlitwę, którą nauczył nas Chrystus – Ojcze Nasz. Przejście na punkt widokowy na Górze Oliwnej. Zejście
do kościoła Dominus Flevit miejsca gdzie Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym –
miejscu modlitwy Chrystusa w Getsemanii – w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do Bazyliki Wniebowzięcia
NMP, z której Maryja została wzniesiona do nieba. Powrót do Betlejem, przejazd do sklepu z dewocjonaliami
z możliwością zakupu pamiątek - sklep prowadzony jest od lat przez lokalnych chrześcijan. Nawiedzenie
Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty
Mlecznej – miejsce, gdzie najświętsza Maria Pana karmiąc Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się cała
biała. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg w Betlejem.
3 DZIEŃ 10.09.2019
JEROZOLIMA - HAJFA – NAZARET
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Jerozolimy, gdzie odwiedzimy Ogród Zoologiczny rodziny
Tisch, który słynie z kolekcji dzikich zwierząt opisanych w hebrajskiej Biblii, jak również z sukcesów w hodowli
gatunków zagrożonych wyginięciem. Przejazd do Hajfy, położonej u stóp Góry Karmel - nawiedzenie kościoła
Stella Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym Najświętszej Marii Pannie Gwieździe Morza.

Sanktuarium poświęcone jest Świętej Rodzinie i prorokowi Eliaszowi. Postój na jednym z tarasów Ogrodów
Bahaiów. Rozciągające się na kilometr ogrody składają się z 19 tarasów schodzących kaskadą w dół zboczem
góry. Pośrodku nich, na dziesiątym tarasie znajduje się przykryte złotą kopułą Sanktuarium Bába. Przejazd
do Nazaretu– w tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga
na matkę Jego syna. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z domem rodzinnym NMP i św. Józefa. Przejazd na
obiadokolację i nocleg do hotelu w Tyberiadzie.
4 DZIEŃ 11.09.2019
GAMLA- GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gamlii. Miasto zostało założone w 81 p.n.e. przez Machabeuszy. Do 68
Gamla była żydowską stolicą na Wzgórzach Golan, do czasu zniszczenia jej przez Rzymian. Miasto było
wymieniane m.in. w Talmudzie oraz w Wojnie żydowskiej przez Józefa Flawiusza. Przejazd na Górę 8
Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi, miejsca gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby
by nakarmić 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra.
Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny
Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim.
Przerwa na tradycyjny lunch - rybę Świętego Piotra. Obiadokolacja i nocleg w Tyberiadzie.

5 DZIEŃ 12.09.2019
JERASH - MADABA - GÓRA NEBO - AMMAN
Śniadanie w hotelu. Przejazd na granice izraelsko – jordańską. Wizyta w Jerash. To stanowisko
archeologiczne obejmuje ruiny jednego z najlepiej z zachowanych na świecie rzymskich miast z okresu
starożytności. Do najważniejszych zabytków należą: Świątynia Artemidy, Zeusa, owalne forum czy nimfeum.
Przejazd do MADABY – miasta rozsławionego w okresie bizantyjskim, jako jeden z głównych ośrodków
mozaikarstwa. Do dziś zachowały się wspaniałe, bizantyjskie mozaiki w cerkwi św. Jerzego. To tam znajduje
się Mapa z Madaby – mozaika z VI w. zbudowana z około 2 milionów elementów. Następnym punktem
zwiedzania wokół starożytnej drogi jest GÓRA NEBO, która jest domniemanym miejscem śmierci proroka
Mojżesza. Przejazd do Betanii miejsca chrztu Jezusa. Panoramiczny przejazd przez stolicę. Nocleg i kolacja w
Ammanie.

6. DZIEŃ 13.09.2019
AMMAN – BETANIA - MORZE MARTWE - WADI MUSA
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Betanii miejsca, gdzie Jan ochrzcił Pana Jezusa. W
Ewangelii nie ma jednoznacznej wskazówki pozwalającej dokładnie określić miejsce, w którym Jan ochrzcił
Jezusa. Naukowcy prowadzą na ten temat spory, ale autentyczność miejsca chrztu po jordańskiej stronie
rzeki (8 km od ujścia rzeki Jordan do Morza Martwego) potwierdza tradycja oraz wizyty głów wielu Kościołów
chrześcijańskich. W marcu 2000 r. w Betanii za Jordanem Mszę Świętą, w której uczestniczyło 25 tysięcy
wiernych, sprawował Ojciec Święty Jan Paweł II. Przejazd nad Morze Martwe kąpiel na jednej z plaż
hotelowych około dwóch godzin na relaksujący wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Musa.

7. DZIEŃ 14.09.2019
PETRA
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Petry – wykutego w skale miasta Nabatejczyków – najsłynniejszego zabytku
pustyni. Drogę do różowego miasta, położonej na szlaku karawanicznym między dwoma morzami Martwym
i Czerwonym, pokonuje się wąskim wąwozem Siq. Liczne płaskorzeźby, kapliczki oraz pozostałości po
systemach doprowadzających wodę do miasta wprost zachwycają. Przy wyjściu z wąwozu można zobaczyć:
skarbiec, katakumby królewskie, teatr rzymski, Bramę Themenos, skały Dżinów, pomnik Niszy, ulicę Fasad,
grobowce, Wielką Świątynię i Miejsce Ofiarne. Kolacja i nocleg w Akabie.
8. DZIEŃ 15.09.2019
AKABA - WADI RUM
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Wadi Rum - to niecodzienny widok różowej pustyni. Przygoda na pustynnym
safarii z wehikułami pustyni. Przejazd do Akaby - kurortu położonego nad Morzem Czerwonym. Czas wolny.
Kolacja i nocleg w Akabie.

9. DZIEŃ 16.09.2019
AKABA - EJLAT- PARK TIMNA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na granicę jordańsko - izraelską. Krótki city tour po Eljacie. Przejazd do Parku
Krajobrazowego Timna. To miejsce, gdzie znajdowały się legendarne kopalnie króla Salomona. To tu
wydobywano miedź. Niektórzy naukowcy doszukują się właśnie tu spotkania węży i skorpionów, które były
karą wymierzoną w naród wybrany. Może to właśnie z tej miedzi upleciony był wąż, który ratował
Hebrajczyków. Przejazd do Jerozolimy. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
10. DZIEŃ 17.09.2019
JEROZOLIMA
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta w Jerozolimie. Kościół św. Anny, Sadzawka Betesda.
Przejście przez Stare Miasto do warowni Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi
Krzyżowej. Rozpoczęcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej.
Wejście na Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na
zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. Udamy się
także na Górę Syjon, by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP. Nawiedzimy też 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. Przejście do Synagogi, w której znajduje
się Grób Króla Dawida. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
11.Dzień 18.09.2019
ABU GOSH – TEL AWIW - WARSZAWA
Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. Po drodze przejazd do Abu Gosh. Budynki klasztoru pochodzą z
początku XX wieku, lecz kościół klasztorny w stylu romańskim w większości jest oryginalną budowlą z XII

wieku. Ma 3 nawy, zakończone apsydami. Mury wewnętrzne częściowo pokrywają freski, wykonane przez
artystę bizantyńskiego w XIII wieku; są częściowo uszkodzone przez ikonoklastów. Wyjazd na lotnisko,
odprawa bagażowo – biletowa, przelot do Warszawy, zakończenie Pielgrzymki.

CENA: 1230 USD
CENA ZAWIERA:
•
Bilet lotniczy na trasie Polska-Izrael-Polska, opłaty lotniskowe, bagaż główny 23 kg i mały bagaż podręczny
•
Transport komfortowym i klimatyzowanym autobusem na terenie Izraela i Jordanii
•
Zakwaterowanie (10 rozpoczętych noclegów) w pokojach dwu i trzy osobowych w hotel 3*** - zgodnie
z programem wycieczki. Dopłata do pokoju 1 os. 150 USD/os
•
Wyżywienie - śniadania, obiadokolacje zgodnie z programem
•
Przewodnik z jęz. polskim
•
Ubezpieczenie KL – 30,000 €, NNW – 4000€ i bagaż – 400€
CENA NIE ZAWIERA:
•
Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie, napoi do obiadokolacji
•
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowców, przewodników i hoteli
(razem 160 USD USD)
•
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych, kosztów rezygnacji – 2,80 % lub 5,60% wartości imprezy (w przypadku
osób chorujących na choroby przewlekłe)
• Obowiązkowej Składki na TFG 13 zł/os.
UWAGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu
Napoje do kolacji są dodatkowo płatne. Ostatniego dnia nie ma kolacji
Cena za dziecko 2-12 lat 1000 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego 250 USD
Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny 6 miesięcy w dniu wylotu
Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób pełnopłatnych

ZAPRASZAMY

Santiago Tours
Tychy ul. Wyszyńskiego 1
tel.:/fax. 32 204-27-77 santiagotours@santiagotours.pl
www.santiagotours.pl

