
 

 

TAJEMNICZY IZRAEL - 
KRÓLESTWO TRZECH 

RELIGII 
              

Wycieczka samolotem 

Izrael jest miejscem pięknym i fascynującym.                       

To kraina, której historia sięga czasów biblijnych 

oraz jedno z najmłodszych państw świata. Do tego 

ogromna mieszanka kulturowa – kraj ważny dla 

wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. 

Znajdziemy tutaj nie tylko ważne zabytki, ale także 

piękne plaże i zapierające dech w piersiach 

krajobrazy. 

 

 

 

 

 

 

 
              Termin:  

    22.11-1.12.2023 

 

W programie: 

Jerozolima 

Betlejem Cezarea 

Kana Tabha 

Kafarnaum 

Nazaret Hajfa 

Akko Tel Aviv 

Betlejem Jerycho 

Morze Martwe 

Masada 

Jerozo 

Transport: samolot 

przelot liniami PLL 

LOT i transfer 

Przewozy 

Pasażerskie DANA                       

Transfer ze      

Szczecinka, 

Poznania, Kalisza 

Ostrowa 

Wielkopolskiego 

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

info@podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

+48 501464810 
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PROGRAM: 

1. DZIEŃ: TRANSFER NA LOTNISKO – WARSZAWA                                środa, 22.11.2023 r 
Wyjazd w godzinach wieczornych z miejsca ustalonego z Organizatorem, transfer na lotnisko do 
Warszawy. 
 

2. DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV - CEZAREA - KANA                    czwartek, 23.11.2023 r.                                                   
Godz. 5.40 wylot z Warszawy z lotniska Okęcie, godz. 10.25 przylot do Tel Avivu na lotnisko Ben 

Gurion. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej: zwiedzanie ruin rzymskiego miasta i akweduktu. 

Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość zakupu 

wina. Przejazd do Nazaretu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
 

3. DZIEŃ: G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA – KAFARNAUM - NAZARET               

piątek, 24.11.2023 r. 

Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Galilejskie: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce cudownego 

rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs 

po Jeziorze Galilejskim. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 25 USD/os). 

Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. 

Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie. 

 
4. DZIEŃ: HAJFA – AKKO – TEL AVIV                                                         sobota, 25.11.2023 r.    
 
Śniadanie. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na 

ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. Zwiedzanie Akko – ostatniej twierdzy Templariuszy. Następnie 

przejazd do Tel Avivu – zwiedzanie najstarszej części miasta - Jaffo. Przejazd do Betlejem. 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 

 

5. DZIEŃ: BETLEJEM – HEBRON                                                               niedziela, 26.11.2023 r.    
 
 Śniadanie. Betlejem – Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Żłóbka, Kościół św. Katarzyny, Grota 

Mleczna, Pole Pasterzy, mur separacyjny z muralami Banksyego. 

Przejazd do Hebronu – grobowce Patriarchów: Abrahama i Sary 

(wjazd do Hebronu zależny od sytuacji politycznej, gdyby nie było 

możliwości w tym dniu odwiedzimy HERODION – twierdzę i 

grobowiec Heroda Wielkiego). Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla 

chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os): w programie 

przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, 

Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę 

Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.  

 

6. DZIEŃ:   JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON   poniedziałek, 27.11.2023 r. 
Śniadanie. Następnie po południu przejazd do Jerozolimy i wyjazd autokarem na Górę Oliwną – 

panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie Ogród Oliwny – 

Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej. Przejazd na Górę Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi 

Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

 
 



 
7. DZIEŃ: WADI QELT – JERYCHO – MORZE MARTWE – MASADA wtorek, 28.11. 2023  

  Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki 

postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Plażowanie i kąpiel 

w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 430 m ppm) a następnie 

Masada – ostatnia twierdza Zelotów (wjazd kolejką linową). Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 

8. DZIEŃ: JEROZOLIMA DROGA KRZYŻOWA                                           środa, 29.11.2023 r. 

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, 

Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa - Via Dolorosa 

- do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na arabskim szuku. 

Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu).  Obiadokolacja i nocleg w 

Betlejem.  

 

9. DZIEŃ: JEROZOLIMA - BETLEJEM                                                             czwartek, 30.11.2023 r. 

Śniadanie. Przejazd do YAD VASHEM – Instytut Holocaustu. Wizyta w sierocińcu prowadzonym 

przez polskie siostry zakonne w Betlejem – piękne miejsce z widokiem na Betlejem.  Czas wolny w 

centrum Betlejem.  Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.  

10. DZIEŃ: TEL AVIV - WARSZAWA                                                                          piątek, 1.12.2023 r. 

W nocy transfer na lotnisko, godz. 5.20 wylot z lotniska Ben Gurion do Warszawy, przylot na lotnisko 

Okęcie o godz. 8.25. Śniadanie i transfer do miejsc zbiórki.  Zakończenie świadczeń. 

 

 

TERMIN i CENA: 

            22.11-1.12.2023 
 

Cena podstawowa:                 
2650 zł + 660* USD przy 

grupie minimum  
40 osób 

 
*płatność w USD na konto walutowe lub 
w przeliczeniu po  kursie sprzedaży NBP 

(tabela C) z dnia dokonania wpłaty 

 
 

Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  transfer autokarem firmy Przewozy Pasażerskie DANA; 

• przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv – Warszawa /PLL LOT/ z bagażem rejestrowanym 23 kg i 

podręcznym 8 kg; 

• 8 noclegów w hotelach 3* wg kategoryzacji lokalnej /pokoje dwuosobowe/; 

• wyżywienie 2 razy dziennie /8 x śniadanie, 8 x obiadokolacja/; 

 



 
• przejazdy autokarem wg programu; 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 

• napiwki dla lokalnej obsługi; 

• opiekę pilota/ przewodnika; 

• ubezpieczenie UNIQA KL 40 000 EUR /zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych/ oraz NNW 

3000 ; 

• wynajem zestawów tour guide; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

Cena nie zawiera: 

• napojów do obiadokolacji i wydatków natury osobistej. 

• Opcjonalnych wycieczek: Jerozolima nocą – 25 USD/os, lunch ryba św. Piotra – 25 USD/os. 

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. – 200 USD,  

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i   o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID – 19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Izraela będzie 

wymagany test na COVID – 19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.  

 

WAŻNE INFORMCJE: 

 

WIZY: 

Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt w Izraelu w celach turystycznych. 

Zezwolenie na pobyt turystyczny udzielane jest na lotnisku (lub innym przejściu 

granicznym) na okres maksymalnie 3 miesięcy. 

PASZPORT: 

Posiadany paszport musi być ważny przez jeszcze co najmniej sześć miesięcy                    

w chwili przekroczenia granicy- chodzi o datę upływu ważności paszportu.                            

W przypadku niespełniania tego warunku należy wyrobić nowy dokument podróży. 

NASZE WSKAZÓWKI 

1.  Odpowiednie nastawienie pomaga w przeżyciu odwiedzanych miejsc. 

2. Prosimy zabrać ze sobą dobre nastawienie 😊 

3. Dla wielu jest to „wyjazd życia”.  Dlatego nikt swoją postawą nie może tego 

zepsuć. Zakaz pretensjonalności. 

4. Jesteśmy ubezpieczeni od NNW i kosztów leczenia. 

5. Paszport – jest OBOWIĄZKOWYM dokumentem. Paszport musi być ważny m.in. 

pół roku od daty wyjazdu. 



 

6. Bagaż duży do 23 kg. Mały podręczny do 8 kg, który będzie można zabrać ze sobą 

na pokład samolotu. Dlatego trzeba przemyśleć co i gdzie zapakować. 

Do bagażu podręcznego (8kg o max. wymiarach: 23cm x 40 cm x 55 cm): 

przedmioty elektroniczne (laptopy, aparaty fotograficzne, telefony). Wszelkiego 

rodzaju płyny i leki muszą być w przezroczystych torebkach foliowych. 

Pojemniki z płynami i podobnymi produktami w bagażu podręcznym mogą mieć 

pojemność do 100 ml każdy (obowiązuje pojemność podana na nadruku 

opakowania). Wszystkie płyny powyżej 100 ml muszą zostać umieszczone w bagażu 

głównym (dużym). 

 

Uwaga: 

Przekroczenie dozwolonego limitu bagażu podręcznego podlegać będzie dodatkowej 

opłacie zgodnie z przepisami dotyczącymi 

nadbagażu w samolocie – każdy uiszcza taką opłatą indywidualnie. Dlatego warto 

zważyć walizki w domu przed wylotem. 

7. Na miejscu mamy: autokar, przewodnika polskiego, hotele i wyżywienie (śnia-

danie i obiadokolację). 

8. Rano będziemy wyjeżdżać z hotelu pomiędzy 7–8 godz., a wracać około 18–19: 

00 godz. Decydował o tym będzie każdorazowo przewodnik. 

9. Program może ulec małemu przestawieniu ze względów praktycznych. To 

zostawiamy przewodnikowi. Jednak wszystkie punkty zostaną zrealizowane. 

10. Pamiętajmy o nakryciu głowy i kremie z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, 

ubranie „na cebulkę”. Rano potrafi być chłodno, w południe upalnie, wieczory mogą 

być znów chłodne. 

11. Waluta – proszę zabrać ze sobą dolary amerykańskie, chyba że ktoś ma szekle 

izraelskie – ale one są problematyczne bo w Polce ich czasem nie wymienimy. 

Dolary są najlepszą opcją na wydatki własne, pamiątki, itd. Euro jest wymieniane po 

niekorzystnym kursie i nie wszędzie akceptowane. Dolary muszą być po 2006r. 

12. Ile gotówki zabrać na własne wydatki? Oczywiście  to sprawa indywidualna. 

Zawsze sugerujemy ok 250 $/os. 

14. Obowiązkowo każdy z uczestników powinien mieć płaszcz przeciwdeszczowy  

(jeden lub dwa) na wypadek gdyby pojawiły się deszcze. BUTY: przynajmniej 2 

pary. Jedne lekkie na dobrą pogodę, drugie zakryte. 

15. Zabrać leki, jakie używamy. W razie niepewności skonsultować się wcześniej z 

własnym lekarzem. Warto zabrać coś na biegunkę czy leki na problemu od żołądka. 

Wodę butelkowaną można oczywiście pić bez obaw. Woda z kranu na co bardziej 

wrażliwe żołądki może mieć niekorzystny wpływ ze względu na inną niż w Polsce 

florę bakteryjną. 

16. Hotele będą trzygwiazdowe ( wg. klasyfikacji miejscowej). We wszystkich 

hotelach są ręczniki i bezpłatne Wi-Fi. 



 

17. Na miejscu wszystkim kieruje przewodnik do niego wszelkie zapytania. On też 

steruje realizacją programu w  czasie dnia. 

18. W Izraelu jest godzina  +1h względem czasu w Polsce. Rozmowy telefoniczne są 

bardzo drogie. Zalecamy korzystać tylko smsów – 1 sms ok 7-9 zł. 

19. Zabrać strój kąpielowy i własny ręcznik nad morze, klapki pod prysznic. 

20. Gniazdka na prąd w hotelach izraelskich są standardowe, ale na cienkie bolce. 

Ładowarki działają, ale niektóre suszarki i żelazka polskie mają grube bolce. Prze-

ważnie gniazdka w hotelach są przystosowane do potrzeb europejskich urządzeń. 

21. Prośba, aby w czasie pobytu nigdy nie spacerować samemu, ale zawsze z kimś w 

towarzystwie. W Izraelu jak również w Autonomii Palestyńskiej jest bezpiecznie, ale 

jak zawsze i wszędzie należy zachować zdrowy rozsądek. Zagrożenie przestępczo-

ścią kryminalną nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzające się kradzieże kieszonkowe 

szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często odwie-

dzanych przez turystów (na plażach, bazarach, w środkach komunikacji). 

22. Przykładowe ceny w przybliżeniu: paczka różańców 12szt z drzewa oliwnego ok 

10$, albumy o Ziemi Świętej po polsku ok 15$ . Falafel (miejscowy hamburger) z 

colą ok 15 $, wodę można kupić już za 1 USD u kierowcy czy w Palestynie, 

łańcuszki z krzyżem jerozolimskim wyrabiane przez Ormian – od 10 USD srebrne. 

23. Kontrola graniczna w Izraelu nie stempluje paszportu, także nie powoduje to żad-

nych problemów przy następnej podróży do krajów arabskich. Przy odprawie pasz-

portowej otrzymuje się specjalną karteczkę upoważniającą do pobytu w tym kraju. 

Należy ją zachować do momentu wylotu. 

24. Należy pamiętać o odpowiednim stroju przy wchodzeniu do kościołów (wymaga-

ne jest zakrycie ramion i kolan). Przed niektórymi kościołami stoi specjalna policja 

obyczajowa! Do miejsc świętych dla judaizmu panowie muszą mieć przykrytą głowę 

(wszędzie dostępne są do wypożyczenia jarmułki/kipy) a do meczetów – panie muszą 

mieć zakryte głowy, też w większości miejsc dostępne są do wypożyczenia chusty. 

25. Żadne specjalne szczepienia nie są wymagane. Jednak, dla co wrażliwszych 

żołądków zalecana jest ostrożność, jak powyżej:  chodzi o picie wody z kranu. 

26. Przepisy celne: Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w 

dowolnej walucie. Nie wolno wywozić soli oraz błota z Morza Martwego (dopusz-

czalne są tylko te wytworzone przez firmy kosmetyczne) lub naprawdę symboliczne 

ilości na użytek własny. 

27. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i poli-

cji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty). 

Każdy uczestnik wycieczki powinien zrobić też ksero paszportu i wymienić się nim z 

drugą osobą, czyli żeby np. mąż miał ksero paszportu żony i odwrotnie, na wszelki 

wypadek utraty dokumentów. To samo dotyczy większej ilości gotówki, proszę 

uprzejmie nie mieć wszystkiego w jednym miejscu, danego dnia zabierać tyle, ile w 

ciągu  dnia Państwo planują wydać. 

28.Osoby pełnoletnie mogą wwieźć 1 l alkoholu wysokoprocentowego i 2 l wina oraz 

200 szt. papierosów. 



 

29. Należy przygotować się na bardziej szczegółową kontrolę na lotnisku niż w 

innych krajach i z tego też powodu należy być tam już co najmniej 3-3,5 godziny 

przed planowanym wylotem. 

 

30. W Izraelu przed wylotem do Polski możliwość kontroli walizek głównych. 

 

 

 

 


