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Pielgrzymka do Jerozolimy i Betlejem 

Terminy:  

27 – 30.05.2017 

23 – 26.09.2017 

21 – 24.10.2017 

25 – 28.11.2017 

2 – 5.02.2018 

Góra Oliwna – Stare Miasto – Bazylika Grobu Pańskiego – Ściana Płaczu – 
Wzgórze Świątynne – Instytut Yad Vashem – Kneset / Menora  

- Wielka Synagoga - Betlejem 

  

     

Dzień 1 

Zbiórka o godz. 13:00 w hali odlotów portu lotniczego Warszawa – Okęcie, odprawy, przelot do 

Izraela. Odprawy izraelskie, przejazd do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie, następnie przejazd do Jerozolimy i zwiedzanie: Góra Oliwna z kościołami Getsemani 

oraz Dominus Flevit, Meczetem Wniebowstąpienia oraz przede wszystkim ze wspaniałą panoramą 

starej Jerozolimy. Zejście na Stare Miasto – spacer przez Bramę Lwów szlakiem męki Chrystusa Via 

Dolorosa do Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na lunch w mieście, po nim cd. zwiedzania: 

dzielnica chrześcijańska, przejście pod Ścianę Zachodnią (Ścianę Płaczu) – najświętsze miejsce dla 
kultury i religii Żydów. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 



 
   
 

  

Wycieczki  •  Pielgrzymki  •  Turystyka kulinarna  •     
Wyjazdy na wydarzenia sportowe  •  Incentive  • 

Wyjazdy narciarskie  •  Wyjazdy artystyczne 
 

Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka  34/10, 61-846 Poznań 

tel.:  +48 796 000 190, biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl 

NIP: 9111856571, REGON: 021409164 

Dzień 3 

Śniadanie, przejście (zależnie od dostępności i sytuacji politycznej) na Wzgórze Świątynne, gdzie 

przed wiekami stała Świątynia – najważniejsze miejsce kultu w judaizmie, a obecnie stoi złocony 

meczet Kopuła na Skale. Przejazd do Instytutu Yad Vashem – chwila refleksji w Muzeum 

Holocaustu, spacer Aleją Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, pomnik dzieci i Janusza Korczaka, 

galeria sztuki obozowej. Przejazd pod izraelski Parlament - Kneset oraz pod symbol kraju - 

Menorę, wizyta w Synagodze Wielkiej - możliwość zapoznania się z codzienną religijnością 
Żydów. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Pobyt w palestyńskim Betlejem – zwiedzanie: Pola Pasterzy 

(wraz z kościołem franciszkańskim), Plac Żłóbka i Bazylika Narodzenia oraz kościół św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Możliwość nabycia pamiątek w Centrum Pokoju, wizyta na lokalnym, autentycznym 

targowisku palestyńskim. Przejazd na lotnisko w Tel Avivie, odprawy, przelot do Polski. Lądowanie w 
Warszawie. 

Cena wynosi 1 990 zł i zawiera: 

- przelot Warszawa – Tel Aviv – Warszawa z bagażem podręcznym (42x32x25 cm), 

- 3 noce w hotelu *** w Betlejem, 

- 3 śniadania w formie bufetu i 3 kolacje, 

- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 30 000 Euro, NNW 15 000 zł),  

- opiekę polskiego, licencjonowanego pilota wycieczek. 

 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (280 zł), 

- ewentualnej dopłaty do dużego bagażu podręcznego (56x45x25 cm) – 190 zł lub do bagażu 

rejestrowanego (23 kg) – 340 zł, możliwość rezerwacji bagażu tylko w momencie dokonania 

rezerwacji w BP Misja Travel, 

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (80 zł), które 

musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel,  

- transferów lotnisko-hotel-lotnisko, lokalnych przewodników, słuchawek systemu tour audio guide, 

wstępów do zwiedzanych obiektów, przejazdów lokalnych (zależnie od wielkości grupy część 

przejazdów może być realizowana środkami publicznymi) - koszt 90 USD. 

 

 


