BP 'K&M Travel’

www.bp-km.pl
Tel.
- 053
z ar ej .+48
p o d 502
n r 262
w R -O434
T M ar sz a łk a W o j . P o m o r sk.i eg o p o l i sa A l l i an z n r 3070968500000240
Tel. (058) 624 - 90 - 11

PROGRAM 15-dniowej PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
SYNAJ – JORDANIA – IZRAEL
2011 r.
w dniach 12. –26.10.20011 r.
I DZIEŃ – (śr)
Zbiórka na lotnisku. Przelot z Polski do Sharm el Sheikh.
Transfer z lotniska do hotelu. Nocleg w Sharm el Sheikh.
II DZIEŃ – (czw)
Śniadanie. Czas na odpoczynek i plażowanie.
W trakcie dnia istnieje możliwość wybrania się osób chętnych na imprezy fakultatywne.
Ok. godz. 1 w nocy wykwaterowanie i zabranie suchego prowiantu ze sobą.
Wykwaterowanie i wyjazd na granicę Egipt – Izrael – Jordania.
III DZIEŃ – (pt)
Przejazd do Petry, po drodze widok na Wadi Rum.
Udanie się wąwozem Siq do najstarszej części miasta na zwiedzanie starożytnej twierdzy
Nabatejczyków ze slynnym Khazneh, wg tradycji skarbiec/grobowiec wykuty w czerwonym
piaskowcu. A Następnie zatrzymanie się przy Źródle Mojżesza.
Obiadokolacja i nocleg w Petrze/Ammanie.
IV DZIEŃ – (sob)
Po śniadaniu przejazd na Mt. Nebo – gdzie dotarł Mojżesz i skąd zobaczył Ziemię Obiecaną, lecz nie
było Mu już dane do niej wkroczyć, dlatego też miejsce to uznaje się za symboliczny grób Mojżesza.
Msza św.
Następnie przejazd do wytwórni mozaik, gdzie istnieje możliwość zakupu produktów
w sklepie firmowym. Dalej do Madaby, , gdzie w kościele św. Jerzego znajduje się najstarsza mozaika
na swiecie, złożona niegdyś z 2 milionów kawałków, wg tradycji przedstawia mapę Ziem Biblijnych.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w Ammanie.
V DZIEŃ – (ndz)
Po śniadaniu City Tour po Ammanie. Przejazd na granicę z Izraelem – Allenby Bridge.
Udanie się do najstarszego miasta na świecie – Jerycho pod Sykomorę Zacheusza oraz pod G. Kuszenia.
Następnie Przejazd na zwiedzanie Jerozolimy – G. Oliwna, skąd rozpościera się przepiękna panorama
Jerozolimy. Przejście do Kościoła Pater Noster, gdzie modlitwa ‘Ojcze Nasz’ wypisana jest w różnych
językach świata. Udanie się do Kaplicy Dominus Flevit upamiętniającej wydarzenie, gdy na zboczach
G. Oliwnej Jezus gorzko zapłakał nad losem
Jerozolimy. Kościół Wniebowzięcia NMP, Kościół Agonii – Getsemani (Kościół Narodów), Ogród
Getsemani. Msza św. Przejazd na obiadokolacje i nocleg do Bethlehem/Jerozolimy.

VI DZIEŃ – (pon)
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Cezarei Nadmorskiej, gdzie znajduje się starożytny
amfiteatr i akwedukt.
Przejazd do Hajfy: widok na Ogrody Bahai oraz Góra Karmel z Kościołem Stella Maris.
Udanie się do Nazareth do kościołów św. Józefa i Zwiastowania NMP.
Dalej do Kany Galilejskiej – miejsca cudu, przemienienia wody w wino. Msza św. Obiadokolacja i
nocleg w Nazareth/Tyberiadzie.
VII DZIEŃ – (wt)
Po śniadaniu przejazd na G.Ośmiu Błogosławieństw. Msza Święta.
Następnie do Tabgha – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra. Następnie
przejazd do Kafarnaum, gdzie nauczał Jezus Chrystus.
Przepłynięcie J. Genezaret łodzią. Czas wolny na spożycie ‘Ryby św. Piotra’.
Wjazd taxi na G. Tabor. Obiadokolacja i nocleg w Nazareth/Tyberiadzie.
VIII DZIEŃ – (śr)
Po śniadaniu przejazd do Ain Karem – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety oraz narodzin św. Jana
Chrzciciela. Msza św.
Udanie się do Bethlehem na zwiedzanie najstarszego kościoła na świecie – Bazyliki Narodzenia
Pańskiego, Groty Mlecznej oraz Pól Pasterzy. Msza św.
Obiadokolacja i nocleg do Bethlehem/Jerozolimie.
IX DZIEŃ – (czw)
Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy i przejscie Bramą św. Szczepana do Kościoła św. Anny oraz pod
Łuk Ecce Homo. Następnie ulicami Starej Jerozolimy przejście Via Dolorosa (Droga Krzyżowa) do
Bazyliki Grobu Pańskiego (Golgota, Kamień Namaszczenia, Grób Pański). Czas wolny na Starym
Mieście.
Przejście bizantyjskim Cardo pod Ścianę Płaczu – najświętsze miejsce judaizmu.
Następnie udanie się na G. Syjon na zwiedzanie: Wieczernika, Grobu Dawida oraz Kościoła Zaśnięcia
NMP. Obiadokolacja i nocleg w Bethlehem/ Jerozolimie.
X DZIEŃ – (pt)
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Betanii, do domu Marty, Marii i Łazarza. Msza św. Udanie
się nad M. Martwe, gdzie istnieje możliwość zdrowotnej kąpieli.
Przejazd na granicę w Eilat – Taba i stamtąd na obiadokolacje i nocleg do Sharm el Sheikh.
XI DZIEŃ – (sob)
Po śniadaniu dzień na odpoczynek i plażowanie.
Istnieje możliwość udania się osób chętnych na imprezy fakultatywne.
Po obiadokolacji około północy dla chętnych fakultatywnie pobranie suchego prowiantu
i wyjazd do Kairu.
XII DZIEŃ – (ndz)
Zwiedzanie: Muzeum Narodowe ze skarbami grobowca Tutenhamona, dzielnica koptyjska
– kościół Św. Rodziny. Lunch. Przejazd do Gizy na zwiedzanie Piramid (Cheopsa, Chefrena
i Mykerinosa) oraz Wielkiego Sfinksa. Następnie przejazd do wytwórni papirusu i fabryki perfum. Dla
chętnych istnieje również możliwość zakupu grawerowanych na zamówienie kartuszy. Wieczorem
wyjazd z Kairu. Przyjazd do Sharm El Sheikh około północy.

XIII DZIEŃ – (pon)
Po śniadaniu dzień na odpoczynek i plażowanie.
Istnieje możliwość udania się osób chętnych na imprezy fakultatywne.
Po obiadokolacji dla chętnych fakultatywnie pobranie suchego prowiantu i ok. godz.
21:00 – 22:00 wyjazd na G. Synaj. Nocne wejście.
XIV DZIEŃ – (wt)
Zejście z G. Synaj i udanie się do Klasztoru św. Katarzyny. Powrót do hotelu w SSH.
W godzinach popołudniowych istnieje możliwość udania się osób chętnych na imprezy fakultatywne.
Obiadokolacja i nocleg w Sharm el Sheikh.
XV DZIEŃ – (śr)
Wykwaterowanie, transfer z hotelu na lotnisko i przelot z Sharm el Sheikh do Warszawy.

Uwaga!

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Linie lotnicze zastrzegają sobie, że w sytuacji, gdy drastycznie wzrosną ceny paliw, linie będą
musiały wprowadzić dodatkową opłatę paliwową.

Cena skalkulowana przy kursie $ do 3 zl/$. Jeśli kurs wzrośnie, cena może ulec zmianie.

- dopłata do pokoju 1-osobowego $ 170
CENA ZAWIERA:
 Przeloty samolotem na trasie Polska – SSH – Polska, opłaty lotniskowe,
 14 noclegów w hotelach w Egipcie 3*, Jordanii 3* i Izraelu 2* (pokoje 2 i 3 osobowe),
 14 śniadań, 12 obiadokolacji i 1 lunch.
 Autokar w Egipcie, Jordanii oraz Izraelu.
 Ubezpieczenie KL i NNW zagranicą
 Opiekę rezydenta, obsługę przewodników,
 rejs łodzią po J. Genezaret, napiwki, opłaty graniczne, bilety wstępów
do zwiedzanych obiektów.
CENA NIE ZAWIERA:
 Napojów do kolacji,
 Ubezpieczenia bagażu i od chorób przewlekłych,
 Wydatków osobistych,

Imprez fakultatywnych:
♦
Wyjazd na Gore Synaj - $ 35, Wycieczka do Kairu - $ 45 + wiza egipska - $ 15,
♦
Jerash – perla Dekapolis – 20 $/os, (Jordania),
♦
Nurkowanie powierzchniowe – 30 $,
♦ Nurkowanie głębokie z instruktorem z łodzi, lunch w cenie – 50 $,
Quady – 35 $ oraz szereg innych imprez.
IL OSOB
CENA

25-29
4599 zl + $ 140

30-34
4280 zl + $ 140

35-39
4150 zl + $ 140

40-44
3990 zł + $ 140

ks. Mirosław 604 279-771
Raty: przy zapisie 1000.-PLN; do 15.04.2011 – 1000.-PLN; do 15.05.2011 – 500.- PLN i do
15.07.2011 całość

