
 



Śródziemnego z widokami na Tel Awiw, kościół św. Piotra. Nawiedzenie Ain Karem -  ojczyzny św. Jana Chrzciciela. 

Msza św., położony na wzgórzu kościół Nawiedzenia oraz kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Później Parlament Izraelski i symbol kraju – Menora, wizyta w Yad Vashem. Kolacja, nocleg. 

Wieczorem przejazd do hotelu w Betlejem, kolacja (jeśli godzina przylotu na to pozwoli), nocleg. 

Dzień 8 

Śniadanie i transfer lotniskowy, odprawy izraelskie i wylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki do Izraela.  

Uwagi praktyczne 

• aby wjechać do Izraela, niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od dnia powrotu; w paszporcie nie można 
posiadać śladu wizyty w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Indonezji, 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 – ciepłe, 2- lub 3-daniowe, 

• osoby zainteresowane kąpielą w Morzu Martwym prosimy o zabranie z Polski dodatkowych ręczników, wzięcie 
ręczników hotelowych może wiązać się z dodatkową opłatą, naliczaną przez hotel,  

• gniazdka elektryczne są takie jak w Polsce,  

• strefa czasowa: +1h (12.00 w Warszawie to 13.00 w Jerozolimie),  

• ceny w Izraelu są średnio 2-krotnie wyższe niż w Polsce, Palestyna jest nieco tańsza; walutą w obu krajach jest 
szekel; w wielu miejscach w trakcie pielgrzymki do Izraela można również płacić dolarami. 

Cena zawiera 

---------------------------------------------- 

• przelot z bagażem podręcznym – Poznań – Tel Awiw – Poznań z bagażem podręcznym  40x20x25 cm, 

• 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,  

• 7 śniadań oraz 7 kolacji,  

• transport z Izraelu i Palestynie klimatyzowanym autobusem,  

• opiekę duchową i Msze św., 

• opiekę pilota wycieczek, 

• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe + kwarantanna 60 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 

1000 zł). 

Cena nie zawiera 

--------------------------------------------- 

• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (995 zł), 

• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13 zł) oraz obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Pomocowy (13 zł),  

• ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg – 399 zł), możliwość dodania bagażu tylko w momencie 

rezerwacji,  

• ewentualnej dopłaty do dodatkowego bagażu 55x40x20 cm,  max. 10 kg – od 195 zł, możliwość dodania bagaży 

tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki,  

• dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej (w tym od skutków 

chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu COVID-19), które musi 

być wykupione w dniu zawarcia umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego podwyższenia kwoty gwarancyjnej 

ubezpieczenia kosztów leczenia, 

• dobrowolnej dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie (120 zł/os. za lot w obie strony),  

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, opłat wjazdowych do miast i 

parkingowych, kosztów przewodnika, opłat miejscowych, zwyczajowych napiwków oraz słuchawek systemu Tour 

Guide - koszt 200 USD/os., płatne pilotowi,  

• wycieczki "Jerozolima nocą" oraz wycieczki nad Morze Martwe,  

• dodatkowych napojów do posiłków 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


