5 dni

city break
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POZ, KTW, WAW, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Tel Awiwu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Jerozolimy – w programie m.in.:
• Góra Oliwna, z której roztacza się wspaniały widok na
Stare Miasto i Wzgórze Świątynne wraz ze złotą Kopułą na Skale; kościół Pater Noster i kościół Dominus
Flevit w kształcie łzy; zejście do Ogrodu Getsemani
• Przejście przez Bramę Gnojną i spacer do Ściany
Płaczu – najświętszego miejsca Judaizmu, spacer po
krętych uliczkach dzielnicy żydowskiej
• Via Dolorosa, po której, zgodnie z tradycją, prowadzono Chrystusa na ukrzyżowanie oraz Bazylika Grobu Pańskiego, w której mieści się Grób Jezusa
• Dzielnica arabska wraz z tradycyjnym sukiem
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Jerozolimy
– spacer ulicą Cardo; Brama Dawida – jedna z ośmiu
bram, którymi można się dostać w obręb murów starego miasta oraz Grób Dawida na Górze Syjon.
Popołudniu powrót do Betlejem i zwiedzanie: Bazylika
Narodzenia Pańskiego, uznawana za jeden z najstarszych
kościołów na świecie, w którym mieści się Grota Narodzenia, w której miał urodzić się Jezus Chrystus oraz Kościół
Groty Mlecznej, zbudowany w miejscu, w którym Święta
Rodzina znalazła schronienie przed Herodem
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

2399 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub wycieczka fakultatywna do Masady i nad Morze Martwe (łącznie
ok. 90-110 $) – w programie m.in.:
• Wpisana na listę UNESCO Masada – starożytna, forteca, wzniesiona na szczycie kilkusetmetrowego płaskowyżu, na Pustyni Judejskiej. Wjazd kolejką linową na
szczyt, na którym znajdują się pozostałości pałacu króla Heroda oraz osady zelotów i z którego można podziwiać widok na otaczającą pustynię i Morze Martwe
• Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położony i najbardziej zasolony akwen na świecie. Czas wolny na
kąpiel w morzu i okłady z leczniczego błota.
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd
do Tel Awiwu. W programie:
• Dzielnica Neve Tzedek, w której narodził się Tel Awiw
• Przejazd przez Białe Miasto – dzielnicę, w której
znajdują się liczne budynki w stylu bauhaus
• Bulwar Rothschilda z zabytkowymi kamienicami i nowoczesnymi wieżowcami
• Punkt widokowy z piękną panoramą starej Jaffy,
jednego z najstarszych miast portowych na świecie
Na trasie zwiedzania przerwa na posiłek. Po południu
transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
Uwaga! W zależności od godzin przelotu, zwiedzanie
Tel Awiwu może być realizowane w pierwszym lub
ostatnim dniu wycieczki!

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Betlejem, w niewielkiej odległości od
ścisłego centrum miasta.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania + 4 obiadokolacje | Opieka pilota | Przejazdy busem podczas realizacji programu |
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 60-80 $ | Napiwki: ok. 5-8 $/os/dzień
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji | Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

