Pielgrzymka do Ziemi Świętej – Izrael
Duszpasterstwo Prawników
Terminy: 8-15 IX 2015 r.
Wylot: Warszawa (15.55)
Powrót: Tel Aviv (21.30)

Wymagany dokument: paszport

Program:
1 Dzień: Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Odprawa bagażowo-biletowa, wylot do
Tel Aviv, przylot i transfer do Betlejem. Kolacja i nocleg.
2 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Ain Karem, gdzie znajdują się dwa sanktuaria: kościół
nawiedzenia św. Elżbiety i kościół narodzin Jana Chrzciciela. Przejazd do Bazyliki
Narodzenie Pańskiego. Przejście do sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej – Grota
Mleczna. Przejazd na Pole Pasterzy. Zakupy dewocjonaliów w jednym ze sklepów
chrześcijańskich. Obiadokolacja i nocleg.
3 Dzień: Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną: sanktuarium Pater Noster (Ojcze nasz),
przejście drogą niedzieli palmowej do kościoła Dominus Flevit z widokiem na Starą
Jerozolimę. Przejście do Bazyliki Narodów z ogrodami Getsemani i starymi drzewami
oliwnymi z czasów Pana Jezusa. Wizyta w kościele grobu NMP, którym opiekują się
chrześcijanie z Grecji i Armenii. Przejazd na Górę Syjon do Bazyliki Zaśnięcia NMP,
spacer do wieczernika i grobu Króla Dawida. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4 Dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku morza Śródziemnego do Cezarei Nadmorskiej
gdzie zobaczymy ruiny starożytnych akweduktów i miasta. Przejazd do Hajfy, nawiedzenie
kościoła Stella Maris na Górze Karmel, gdzie znajduje się klasztor Karmelitów
opiekujących się grotą proroka Eliasza. Zwiedzanie miasta Hajfa (city tour). Przejazd do
Nazaretu, nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z domem rodzinnym NMP i św. Józefa.
Przejazd do Kany Galilejskiej – sanktuarium pierwszego cudu Pana Jezusa. Możliwość
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5 Dzień: Śniadanie. Wizyta w sanktuarium na Górze Ośmiu Błogosławieństw, przejazd do
miejsca rozmnożenia chleba i ryb, zwanym przez lokalnych chrześcijan Tabgha. Spacer
do kościoła prymatu św. Piotra nad Jeziorem Tyberiadzkim. Przejazd do Kafarnaum, gdzie
znajduje się dom św. Piotra oraz ruiny starożytnego miasta. Rejs łodzią po Jeziorze
Galilejskim, czas wolny na obiad w jednej z chrześcijańskich restauracji. Przejazd nad
rzekę Jordan do miejsca gdzie chrześcijanie z całego świata odnawiają przyrzeczenia
chrzcielne. Wizyta w sanktuarium Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
6 Dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku pustyni Judzkiej do Betanii, nawiedzenie
sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd do Jerycha pod Górę Kuszenia oraz

modlitwa przy Sykomorze Zacheusza. Przejazd nad Morze Martwe i czas wolny na
relaksującą kąpiel. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
7 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Starego Miasta w Jerozolimie, wejście przez bramę św.
Szczepana do kościoła św. Anny, Sadzawka Betesda, Przejście przez Stare Miasto do warowni
Marka Antoniusza gdzie znajdują się dwie pierwsze stacje Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na
Golgotę. Zakończenie Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny
na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod Ścianę
Płaczu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg w Betlejem.
8 Dzień: Śniadanie. Transfer na lotnisko w Tel Aviv, przelot do Warszawy. Zakończenie.
Cena: 3250 PLN przy 45 osobach plus 100 USD dodatkowo płatne w Izraelu
3550 PLN przy 35 osobach plus 100 USD dodatkowo płatne w Izraelu
3750 PLN przy 25 osobach plus 100 USD dodatkowo płatne w Izraelu
Świadczenia: bilet lotniczy, transport komfortowym autobusem na terenie Izraela,
7 noclegów – hotel 3*** w pok. 2os. (jedynki za dopłatą – 199 USD), 7 śniadań,
7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, koszty zwiedzania wg programu,
przewodnik z jęz. polskim, rejs po Jeziorze Galilejskim, zestaw słuchawkowy tour guide.

Uwagi:
– Bagaż lotniczy – mały bagaż podręczny o wymiarach 42x32x25cm. Bagaż główny (rejestrowany)
do 30kg.
– Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego
powrotu.
– Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
– Zapewniamy opiekę duszpasterską oraz codzienną Mszę św.
– Wyloty z Warszawy
– Cena nie uwzględnia dodatkowych napojów do obiadokolacji, ryby św. Piotra nad Jeziorem
Galilejskim i dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
- Zgłoszenia prosimy kierować do ks. dr. Tomasza Czarnockiego, Krajowego Duszpasterza
Prawników w terminie do 20 czerwca 2015 r. tel. 516 016 210, e-mail: czartom@prawnicy.sacro.pl
Po zgłoszeniu należy dokonać wpłaty zaliczki używając formularza ze strony biura
współpracującego www.arkapielgrzymuj.pl
– Po wpłacie zaliczki, w momencie rezygnacji z wyjazdu, zwrócona zostanie kwota pomniejszona o
600 zł, tylko w przypadku, gdy na miejsce osoby rezygnującej zgłosi się inna osoba. W
przeciwnym przypadku, zaliczka przepada.
Opis: Przeloty samolotami rejsowymi, przejazdy na terenie Izraela klimatyzowanym, luksusowym
autokarem z wi-fi, zakwaterowanie w hotelach 3*** w pokojach 2 osobowych, klimatyzowanych z
łazienkami i tv. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Proponowana pielgrzymka do Ziemi Świętej przygotowywane są we współpracy ze sprawdzonym
organizatorem: PM TRAVEL (Przemysław Marciński TRAVEL) oraz z Diecezjalnym Centrum
Pielgrzymkowo – Turystycznym ARKA w Siedlcach.

