JEROZOLIMA
SPACER PO
POLSKU
PROGRAM WYCIECZKI PIESZEJ

DLACZEGO WARTO PÓJŚĆ Z NAMI?
Przestrzegamy standardów turystycznych w Izraelu: współpracujemy
tylko z licencjonowanymi przewodnikami. Oprowadzanie bez licencji
naraża przewodnika i agencję na bardzo wysokie kary, a klienta na
nieprzyjemności w razie częstych kontroli.

Dbamy o Twój budżet: to wybór, który łączy w sobie najlepszy
stosunek ceny do jakości. Najbardziej ekonomiczna forma zwiedzania
z polskojęzycznym przewodnikiem. Dodatkowo można kontynuować
zwiedzanie z naszym autorskim przewodnikiem po Jerozolimie w pdf!

TRASA
Wejście przez Bramę Jaffską;
fragment dzielnicy ormiańskiej;
widok na Twierdzę Dawida;
dzielnica żydowska: synagoga
Hurva, Cardo, Ściana Płaczu,
Menora; dzielnica chrześcijańska:
Bazylika Grobu Pańskiego;
dzielnica arabska: Via Dolorosa.

Sprawdzony program: programy wycieczek grupowych zostały
wypracowane na podstawie kilkuset wycieczek przeprowadzonych do
tej pory. Przebieg wycieczki jest sprawdzony w boju!

Dobry przewodnik to skarb! Nie każdy dostępny przewodnik zapewni
udany dzień podczas wycieczki. Nasi przewodnicy to pasjonaci, osoby
z szerokimi horyzontami, dodatkowymi zainteresowaniami, którymi
dzielą się z uczestnikami.

PREZENT DLA CIEBIE!
Wykupując u nas wycieczkę z
polskim przewodnikiem otrzymasz,
także nasze autorskie przewodniki
po Jerozolimie i Tel Avivie, a w
nich: inspiracje do zwiedzania,
lista polecanych restauracji oraz
odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania!

CZEGO DOWIESZ SIĘ
OD POLSKIEGO PRZEWODNIKA?
Zyskanie orientacji na mapie Starego Miasta i
okolicy oraz porównanie antycznego miasta
Jerozolima z tym co widzimy dziś
Kim byli mieszkańcy Jerozolimy na
przestrzeni wieków?
Omówienie dzielnic Starego Miasta i
wyjaśnienie skąd się właściwie tutaj pojawił
taki podział
Omówienie najważniejszych postaci
historycznych, które przyczyniły się do
budowy najważniejszych miejsc kultu
religijnego na przestrzeni wieków

Stare Miasto w
Jerozolimie skrywa w
sobie mnóstwo
tajemniczych
zakamarków. Przewodnik
zaprowadzi grupę także
na tzw. dachy, by mogli
Państwo uwiecznić
nietuzinkową panoramę
miasta.

Omówienie rozwoju chrześcijaństwa w
Jerozolimie i w Galilei – czym był pierwszy
ruch chrześcijan, jak był traktowany przez
Żydów?

Zwiedzanie dzielnicy chrześcijańskiej i
arabskiej - dokładne omówienie historii
powstania Bazyliki Grobu Pańskiego,
omówienie zasad Status Quo, konfliktów
pomiędzy patriarchatami, wzajemne
relacje przez wieki Poszczególne kaplice
Bazyliki Grobu i ich opiekunowie

Ścieranie się ustaleń archeologów i
historyków a przekazy biblijne
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Interpretacje i przekazy historyczne na
temat Drogi Krzyżowej
Przejmująca historia ukrzyżowania
Jezusa w kontekście danych
historyków, mistyków i archeologów
dzielnica żydowska – Niezwykła
historia I i II Świątyni Żydowskiej
Czym jest Ściana Płaczu? Czemu do
dziś przy niej Żydzi i nie tylko płaczą?

Omówienie historii i znaczenia Wzgórza
Świątynnego dla Muzułmanów, skąd biorą się
częste zamieszki właśnie w tym miejscu? Czy
Żydzi mogą wchodzić na Wzgórze Świątynne?
Cardo Maximus czyli antyczna ulica rzymska
odkryta pod dzisiejszym poziomem Starego
Miasta odkopane po Wojnie Sześciodniowej w
1967 roku.
omówienie historii niepodległościowej z 1948
roku, której ślady zachowały się na Starym
Mieście

WAŻNE INFORMACJE
Czas trwania wycieczki to ok. 6-7 godzin.
Wycieczka jest piesza. Dojazd do Jerozolimy jest we własnym zakresie.
Lunch zwykle odbywa się na Starówce, płatność we własnym zakresie na miejscu.
Wycieczki w wersji grupowej obowiązuje minimalna liczba uczestników, aby wycieczka mogła się odbyć.
Program wycieczki może ulec zmianie ze względu na okoliczności obiektywne jak pogoda, względy
bezpieczeństwa, kolejki lub tymczasowe zamknięcie miejsc sakralnych.
Informacje organizacyjne odnośnie wycieczki (kontakt do przewodnika, miejsce i godzina spotkania) są wysyłane
do 2 dni przed datą planowanej wycieczki.
Miejsce spotkania z przewodnikiem to Brama Jaffska na Starym Mieście w Jerozolimie.
Wszyscy przewodnicy posiadają stosowną licencję na oprowadzanie turystów po Izraelu.
Czas trwania wycieczki podany jest orientacyjnie i wycieczka może się przedłużyć ze względu na warunki
pogodowe.
Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, realizację programu oraz
udaną wycieczkę poprzez zatrudnienie jedynie polskojęzycznych, licencjonowanych przewodników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje wynikające z działania tzw. siły wyższej.
Rezerwacja wycieczki oznacza zapoznanie się z programem i wszystkimi zawartymi informacjami w sekcji "Ważne
informacje".
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Transport do Jerozolimy
z Tel Avivu:
Autobusy jeżdżą do Jerozolimy co 20
min. ze stacji centralnych: Tahana
Merkazit (nr 405) lub ze stacji
Arlozorov (nr 480). Poza tym kursują
żółte busiki Monit Sherut (także w
Szabat)
spod
stacji
centralnej
Tahana Merkazit. Koszt dojazdu to
ok. 16 NIS na osobę + dojazd na/ze
stacji. Więcej opcji dojazdu z Tel
Avivu do Jerozolimy znajdziesz
TUTAJ.

PŁATNOŚĆ I ODWOŁANIE:
Rezerwacja wycieczki wiąże się z dokonaniem
wpłaty poprzez link online - kartą kredytową w
walucie USD. Środki zostaną pobrane w złotówkach
z karty. W tej sytuacji koszty prowizji płatności
pokrywa agencja (2,5%).
Odwołanie udziału w wycieczce jest możliwe do 14
dni przed datą wycieczki. Wówczas klient otrzymuje
zwrot z potrąceniem bezzwrotnej zaliczki w
wysokości - 25 USD za osobę w przypadku wycieczek
grupowych i 150 USD w przypadku wycieczek
prywatnych.
W razie, gdy grupa nie osiągnie minimalnej liczby
uczestników
organizator
odwoła
wycieczkę,
zwracając 100% wpłaconej kwoty. Informację o
odwołaniu organizator przekazuje najpóźniej do 3
dni przed planowanym terminem wycieczki.

Jeśli chcesz wynająć
kierowcę/taxi do 6 osób
wycieczką koszt to 380
stronę, w dwie strony to

prywatnego
w pakiecie z
NIS w jedną
760 NIS.

Aby zdążyć na godzinę 9:00
należy wyjechać z Tel Avivu
o godzinie 7:00

CENA ZAWIERA:
Polskojęzyczny, profesjonalny i
licencjonowany przewodnik.
Nasze autorskie przewodniki od Israel
Friendly po Jerozolimie i Tel Avivie w
wersji pdf.

CENA NIE ZAWIERA:
Napojów ani posiłków.
Zwyczajowo wręczanych napiwków.
Ubezpieczenia turystycznego konieczne do wykupienia
indywidualnie w Polsce.
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