MAGICZNE MIEJSCA
11 – 20.04.2019
Dzień 1 Warszawa/Tel Awiw
Zbiórka 3 godz. przed wylotem w hali odlotów lotniska Okęcie przy stanowisku Happy Holiday
Travel Duo. Lot do Tel Aviwu trwa 3.40 godz.. Po odprawie paszportowej i odbiorze bagażu, przejazd
do hotelu w Tel Awiwie. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 2 Tel Awiw / Jafa
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Tel Awiwu. W
bezpośrednim sąsiedztwie Tel Awiwu leży starożytna Jafa.
Port ten wg legend został założony przez syna Noego-Jafa.
Neve Tzedek – pierwsza żydowska osada zbudowana poza
murami starożytnego portu w Jaffie; w tej chwili jest to bardzo
bogata dzielnica Tel Awiwu. Następnie miejsce podpisania
Deklaracji Niepodległości Izraela – Independence House,
Muzeum Diaspory – muzeum drogi do lepszego poznania
doświadczeń Żydów na całym świecie. Powrót do hotelu na

kolację i nocleg.

Dzień 3 Cezarea / Megido / Hajfa / Góra Karmel / Akka
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu w Tel Awiwie. Przejazd wybrzeżem Morza Śródziemnego do
Cezarei Nadmorskiej – miasta krzyżowców z czasów imperium rzymskiego, gdzie znajduje się wiele
wykopalisk – pozostałości rzymskiego akweduktu, amfiteatr Heroda Wielkiego, który współcześnie
przekształcono na muszlę koncertową, a najstarszą budowlą jest Wieża Stratona. Zatrzymamy się w
Hajfie – głównym porcie Izraela u stóp góry Karmel – miejscu prastarego osadnictwa. Przejście do
świątyni Bahajów, położonej w pięknych ogrodach. Przejazd do Megido – miejsce odwiedzane przez
osoby oczekujące końca świata. Prace wykopaliskowe odsłoniły pozostałości z dwudziestu okresów
historycznych. Sensacją jest dzieło podziemnej inżynierii liczące 3000 lat. Ostatni punkt programu to
Akka – historyczny port z podziemnym mistem Krzyżowców, osmańską Cytadelą. Przejazd do
Kibutzu Hagoshrim na kolację i nocleg.
Dzień 4 Safed / Góra Meron
Po śniadaniu wyjazd do Safed – ważnego ośrodka kabały. Spacer przez
labirynt uliczek, po których przechadzają się chasydzi. W synagodze Jozefa
CARO – znajdują się kilkusetletnie Tory. Safed niewielkie miasteczko
położone 900 m nad poziomem morza, skąd rozpościera się przepiękny
widok na Hermon, Liban, Górę Meron; wg przepowiedni Safed ma do
odegrania znaczącą rolę w końcowym odkupieniu. Powrót do kibutzu na
kolację i nocleg.
Dzień 5 Wzgórza Golan / Katzerin / Beit She’an
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do umownej stolicy Wzgórz Golan
– Katzerin. W tym dość młodym mieście, bo założonym w 1977 roku,
znajduje się Muzeum Archeologiczne Golanu oraz Muzeum Lalek, gdzie za pomocą lalek przedstawia
się sceny z historii Izraela. Niedaleko miasta znajduje się Park Starożytności Katzerin. Kolejnym
przystankiem w drodze do Jerozolimy będzie miasto Bet She’an. W mieście tym znajduje się Park
Narodowy Bet She’an, gdzie można podziwiać wykopaliska archeologiczne minionych wieków.
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Jeszcze w drodze do hotelu w Jerozolimie będzie czas na podziwianie panoramy Starej Jerozolimy z
Góry Oliwnej. Zakwaterowanie w hotelu w Jerozolimie, kolacja, nocleg.
Dzień 6 Stara Jerozolima
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Starej Jerozolimy. Zobaczymy m.in.
Ścianę Płaczu, Tunel Jerozolimski, Miasto Dawida, Wieżę Dawida – starożytną
cytadelę wzniesioną w celu lepszej obrony Starej Jerozolimy, Burnt House –
pozostałości domu z czasów Drugiej Świątyni, wykopaliska znajdują się sześć
metrów poniżej obecnego poziomu ulicy, Cardo – zrekonstruowana główna
ulica Jerozolimy z czasów rzymskich i bizantyjskich, ciągnąca się z północy na
południe. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 7 Nowa Jerozolima
Po śniadaniu wyjazd do Yad Vashem. Po południu zwiedzanie Muzeum
Izraela, Knesseth, Budynki Parlamentu. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 8 Morze Martwe / Massada / Qumran
Po śniadaniu wyjazd nad Morze Martwe, po drodze wjazd kolejką linową na Massadę. Powietrze nad
morzem jest wyjątkowo suche, a temperatura wysoka. Z powodu depresji powietrze zawiera o
10%więcej tlenu, a brak miast i przemysłu decyduje o jego czystości. Wszystko to przyspiesza
metabolizm i działa regenerująco na nasz organizm. W odległym o kilka kilometrów Qumran,
znajdują się wykopaliska słynnych Zwojów znad Morza Martwego, uważane za jedno z
najważniejszych odkryć w historii narodu żydowskiego. Powrót do Jerozolimy na kolację i nocleg.
Dzień 9 Jerozolima
Śniadanie i obiadokolacja w hotelu w Jerozolimie. Dzień wolny na zakupy, indywidualne zwiedzanie,
odpoczynek.
Dzień 10 Tel Awiw / Warszawa
Nad ranem transfer na lotnisko do Tel Awiwu. Wylot do Warszawy ok 06.00.

CENA: 4.795 PLN
Cena zawiera:
 przelot rejsowymi liniami lotniczymi ELAL na trasie WAW – TLV - WAW
 hotele ***/****
 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
 licencjonowany przewodnik w języku polskim
 klimatyzowany autokar na całej trasie przejazdów
 ubezpieczenie AXA (KL 30.000 EURO, NW 4.000 EUR, bagaż podróżny 400 EUR)
Cena nie zawiera:
 biletów wstępu, napiwków – ok. 120 USD
 dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych ok. 350 PLN
 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3 % wartości imprezy
 dopłata do pokoju jednoosobowego – 360 USD
Uwaga!!! Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie! Realizacja programu
przy min. 20 osobach.
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