
TRASA
Odbiór grupy z Tel Avivu i/lub

Jerozolimy, Bazylika Narodzenia

w Betlejem ,  Mur i graffiti,

Bazylika Grobu Pańskiego -

Edykuł, Kaplica Adama, Kaplica

Koptyjska, Kaplica Etiopska,

Ściana Płaczu ,  Droga Krzyżowa,

Cardo, dzielnica żydowska,

dzielnica arabska.

JEROZOLIMA 
I BETLEJEM
P R O G R A M  W Y C I E C Z K I

J E D N O D N I O W E J

DLACZEGO WARTO POJECHAĆ 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.

Cenimy Twój czas: odbieramy uczestników z ustalonych punktów
spotkań z Tel Avivu i z Jerozolimy. Dzięki temu uczestnicy nie tracą
cennego czasu w porannych i popołudniowych korkach.

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

STRAMY SIĘ UTRZYMYWAĆ NAJNIŻSZĄ MOŻLIWĄ CENĘ ZA
WYCIECZKI ZACHOWUJĄC STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA,
WSPÓŁPRACUJĄC TYLKO Z LICENCJONOWANYMI KIEROWCAMI I
PRZEWODNIKIAMI, KTÓRZY BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
GRUPĘ. 

90 USD/OS
 



Odbiór grupy z Tel Avivu i/lub z Jerozolimy
lub z innego miasta. Wycieczka zacznie się
od zwiedzania Betlejem. 

Przejazd do  Bazyliki Narodzenia
Pańskiego  do jednego z najstarszych
kościołów na świecie, miejsca, gdzie według
tradycji znajdowała się  "uboga stajenka", w
której na świat przyszedł Jezus. W Bazylice
przewodnik opowie o ciekawej architekturze
samej Bazyliki,  wpływach
architektonicznych oraz ciekawej historii
precjozów podarowanych Bazylice przez
bogobojną  Caryce Katarzynę .  Z
prawosławnego ołtarza nastąpi wejście do
Groty Narodzenia. 

W zależności od czasu, jaki przypadnie na
zwiedzanie Bazyliki (trzeba się  przygotować
na kolejki) przewodnik zabierze grupę  w
osobliwe miejsce - graffiti  na niesławnym
murze, zbudowanym między Izraelem a
Palestyną  w 2022 roku. Po zakończeniu
zwiedzania Betlejem nastąpi przejazd na
Stare Miasto w Jerozolimie.  

Opowieść  o historii  Starej Jerozolimy
zacznie się  od wejścia przez słynną
Bramę  Jaffską ,  będącą  najważniejszą
bramą ,  przez którą  na Stare Miasto w
orszaku i z honorami wjeżdżali władcy,
generałowie, a nawet Cesarz Wilhelm II
czy papież  Jan Paweł II  w nie tak
odległych czasach.

Spacerując po arabskim targu  będzie
można wsłuchać  się  w historię
dzielnicy muzułmańskiej,  następnie
kierując się  do Bazyliki Grobu
Pańskiego  posłuchać  o panującym tam
Status Quo, o odłamach chrześcijańska
oraz mniejszych i większych kaplicach,
nad którymi poszczególne odłamy
sprawują  pieczę .  W Bazylice będzie
można spędzić  kilka chwil na modlitwie
oraz przejść  się  po poszczególnych
kaplicach. 

OGÓLNY PROGRAM WYCIECZKI

Podczas wycieczki będzie
mnóstwo okazji do

wykonania pięknych zdjęć. 
Spodziewamy się, że

jednak największe
wrażenie zrobi na grupie

krótki spacer wzdłuż
niesławnego muru wraz z

jego licznymi graffiti. Także
 słynnych graffiti

brytyjskiego artysty o
pseudonimie Banksy.



Czas trwania wycieczki to ok. 9-10 godzin.

Lunch zwykle odbywa się w Betlejem, płatność we własnym zakresie.

Wycieczka wchodzi do Bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie omawiane są poszczególne części Kościoła oraz historia,
ale grupa nie stoi w kolejce do samego domniemanego miejsca grobu Jezusa.

Wycieczki w wersji grupowej obowiązuje minimalna liczba uczestników (10), aby wycieczka mogła się odbyć.

Program wycieczki może ulec zmianie ze względu na okoliczności obiektywne jak pogoda, ruch na drodze,
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.

Odbieramy uczestników z Tel Avivu i Jerozolimy.

Miejsca spotkania z przewodnikiem i kierowcą są ustalane każdorazowo na podstawie listy noclegów uczestników.
Nie ma możliwości odbioru uczestników z innych miast. Wiąże się to z koniecznością dojazdu na miejsce
spotkania w Tel Avivie lub Jerozolimie we własnym zakresie.

Czas trwania wycieczki jest podany orientacyjnie i wycieczka może się przedłużyć ze względu na warunki
pogodowe czy ruch drogowy.

Przewodnik mieszkający w Jerozolimie dołączy do grupy dopiero w Jerozolimie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie.

Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, realizację programu oraz
udaną wycieczkę poprzez zatrudnienie jedynie polskojęzycznych, licencjonowanych przewodników i
anglojęzycznych kierowców.

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".

Z A R E Z E R W U J  J UŻ  T E R A Z !
karolina.askandtravel@gmail.com

+972 546 363 203

Z dzielnicy chrześcijańskiej wycieczka uda
się  do części żydowskiej.  Na wstępie
przewodnik wprowadzi Państwa w
szczegóły podstaw Judaizmu, jako podłoża
Chrześcijaństwa. Przejdziemy także obok
słynnej średniowiecznej synagogi Hurva ,
przy której przewodnik opowie kilka słów
na temat jej historii  i  znaczeniu dla
dzielnicy żydowskiej .  Następnie
przystanek przy nie tak dawno odkrytych

pozostałościach po rzymskiej drodze
Cardo.

Z dziedzińca przy synagodze udadzą  się
Państwo na przepiękny punkt widokowy
skąd widać  Ścianę  Płaczu oraz Kopułę  na
Skale .  Tutaj nastąpi krótka pogadanka na
temat I i  I I  świątyni,  Meczetu. Przy
Ścianie Płaczu będzie moż l iwość ,  by
chwilę  pomedytować  i  zanieść  swoją
modlitwę .

WAŻNE INFORMACJE



Rezerwacja wycieczki wiąże się z dokonaniem
wpłaty całości 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 7
dni przed datą wycieczki. Wówczas klient otrzymuje
zwrot z potrąceniem bezzwrotnej zaliczki w
wysokości - 20 USD za osobę w przypadku
wycieczek grupowych i 100 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.
W takiej sytuacji klientowi zostaną zaoferowane
rozwiązania alteernatywne: wycieczka prywatna w
specjalnej cenie lub wycieczka grupowa po
angielsku. 

Z A R E Z E R W U J  J UŻ  T E R A Z !
karolina.askandtravel@gmail.com

+972 546 363 203

PŁATNOŚĆ I ODWOŁANIE:

CENA NIE ZAWIERA:

Napojów ani posiłków.

Zwyczajowo wręczanych napiwków -
ok 7-10 USD za osobę dla kierowcy i
przewodnika. 

Ubezpieczenia turystycznego -
konieczne do wykupienia
indywidualnie w Polsce.

CENA ZAWIERA:
Polskojęzyczny, profesjonalny i
licencjonowany przewodnik.

Transfery z Tel Avivu i Jerozolimy i z
powrotem - klimatyzowanym,
wygodnym vanem lub minibusem. 

Nasze autorskie przewodniki od
Israel Friendly po Jerozolimie i Tel
Avivie w wersji pdf.


