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wycieczka objazdowa, samolot 

 

 
 
 
 

Termin: 11 – 18 listopada 2023 r. (8 dni) 
Koszt: 3 400 zł 
           Zapisy z zaliczką 900 zł w biurze PTTK Rybnik. Pozostała kwota płatna do dnia 10.10.2023r.  

 

Cena obejmuje: 
 przelot samolotem Kraków Balice – Tel Aviv - Kraków (Ryanair) – 2 sztuki bagażu podręcznego w 

cenie (priority) Wymiary bagażu: walizka  maksymalne wymiary: 55 × 40 × 23 cm, maks. 10 kg, która 
musi zmieścić się w schowku nad siedzeniami + bagaż podręczny typu torba/plecak maksymalne 
wymiary: 40 x 30 x 20, w kabinie, który musi być umieszczony pod fotelem 

 zakwaterowanie w hotelach *** w pokojach 2 -osobowych z łazienkami - 7 noclegów (pokoje 1-
osobowe za dopłatą –900 PLN) 

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
 ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o COVID i choroby przewlekłe), NNW 20 000 PLN 
 wycieczki uwzględnione w programie (bez kosztów związanych z ich realizacją)  
 opiekę profesjonalnego pilota   
 składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

 

Cena nie obejmuje: 
 obowiązkowych kosztów związanych z realizacją programu (lokalnego transportu, kosztów lokalnych 

przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Jeziorze Galilejskim, ryby św. Piotra, 
zwyczajowych napiwków dla obsługi na miejscu, zestawów słuchawkowych tour guide –  

      RAZEM 300 USD /os –płatne na miejscu,  kwota ta jest obowiązkowa, stanowi integralną cenę     
      wycieczki i nie podlega rozliczeniu.  
 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 5 % - płatne przy zapisie, lub 7 % w przypadku rozszerzenia o 

choroby przewlekłe 
 linie lotnicze Ryanair przy odprawie online dobierają miejsca w samolocie losowo. Dla osób chcących 

mieć gwarancję miejsc obok siebie – dopłata ok. 60 zł/os. w jedną stronę.  
 Bagaż rejestrowany 20 kg – za dopłatą 450 zł. Chęć gwarancji miejsc obok siebie oraz zakupu bagażu 

rejestrowanego 20 kg należy zgłosić w biurze przy dokonywaniu wpłaty zaliczki. 
 

UWAGI: 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.  
Dokument tożsamości: paszport (ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu).  
Aktualne przepisy wjazdowe:  www.gov.pl/web/izrael/informacje-dla-podrozujacych 

Opracował: Tomasz Wieczorek 
 

 

 

 

 



  

 

  
  

PROGRAM WYCIECZKI: 
 

1 DZIEŃ:  Spotkanie na lotnisku w Krakowie Balicach z 
przedstawicielem biura na 2 godz. przed wylotem, odprawa 
paszportowo-bagażowa, wylot do Tel Avivu, spotkanie z pilotem, 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 DZIEŃ: Śniadanie. Spacer do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w 
Betlejem. Nawiedzenie Groty Narodzenia Pana Jez sa.  Spacer do 
Sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej, znanej jako Grota Mleczna. 
Przejazd do Sanktuarium na Polu Pasterzy. Wizyta w  sklepie z 
dewocjonaliami prowadzonym przez chrześcijan w Betlejem. 
Następnie przejazd do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie – Instytut 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, poświęcony 
żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 roku. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. 
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Nawiedzenie miejsca 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Spacer do Kościoła Pater Noster                 
(Ojcze Nasz). Przejście drogą Niedzieli Palmowej do Kościoła 
Dominus Flevit. Spacer do Bazyliki Getsemani, gdzie znajduje się 
ogród oliwny, w którym modlił się Pan Jezus przed pojmaniem i 
zdradą Judasza. Przejazd autokarem na Górę Syjon. Nawiedzenie 
trzech miejsc: Bazyliki Zaśnięcia N.M.P., Wieczernik i Grób Króla 
Dawida. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.                         
4 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Morza  
Śródziemnego do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy ruiny 
starożytnego miasta i akweduktów. Przejazd do miasta Hajfa na górę 
Karmel, gdzie nawiedzimy klasztor ojców Karmelitów. Tu w kościele 
znajduje się Grota Proroka Eliasza i tu swoje początki ma zakon 
Karmelitów.  Przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki 
zwiastowania anielskiego. Tu znajduje się domek Marii Panny. 
Nawiedzenie domu św. Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej gdzie 
znajduje się kościół ojców Franciszkanów. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie,  obiadokolacja  i nocleg.  

5 DZIEŃ:  Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sanktuarium 
Ośmiu Błogosławieństw. Następnie przejazd do Sanktuarium 
Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz prymatu św. Piotra nad Jeziorem 
Galilejskim. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Lunch Ryba św. Piotra,  
nawiedzenie ruin miasta Kafarnaum, gdzie znajduje się sanktuarium 
domu św. Piotra. Przejazd do sanktuarium na Górze Tabor. Przejazd 
do hotelu w Betlejem, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
6 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd przez pustynię judzką do Jerycha 
(najstarszego miasta świata) i nad Morze Martwe – jednej z 
największych atrakcji Izraela, jest prawdziwym cudem natury. 
Uważane za najstarsze uzdrowisko oraz największe naturalne SPA na 
świecie. Kąpiel błotna (leżaki, parasole w cenie biletów wstępu), 
relaks i odpoczynek w pustynnym słońcu. Powrót do hotelu w 
Betlejem, obiadokolacja i nocleg.   
7 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do starego miasta Jerozolimy - wizyta w 
Kościele św. Anny, gdzie ma znajdować się domniemane miejsce 
narodzin N.M.P. Spacer po ulicach starego miasta do kaplicy 
pierwszej stacji drogi krzyżowej. Nawiedzenie Bazyliki Męki Pańskiej, 
wejście na Golgotę i wizyta w Kaplicy Grobu Pańskiego. Czas wolny 
na targowiskach starego miasta. Spacer po ulicach starego miasta 
przez dzielnice żydowską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu na 
obiadokolacje i nocleg. 
8 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Tel Avivu - spacer 
do starego portu w Jafie, który dziś jest historyczną dzielnicą miasta. 
Tel Aviv to szerokie piaszczyste plaże, cuda modernistycznej 
architektury, a także jeden z najstarszych portów świata w Jafie. 
Stanowi obowiązkowy punkt programu podczas wyjazdu do Izraela. 
Przejazd na lotnisko w Tel Avivie, wylot do Polski, zakończenie 
wycieczki. 
 

 
Organizator bezpośredni: Biuro Podróży „Altamira” s.c. 


