4 dni

city break

JEROZOLIMA

od

2849 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Jerozolimy. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: 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, gdzie znajdują
się tabliczki z modlitwą Ojcze Nasz wypisaną w kilkunastu językach; zbudowany pośrodku cmentarza
kościół Dominus Flevit w kształcie łzy; zejście do
Ogrodu Getsemani, gdzie rosną drzewa oliwne
pamiętające czasy Chrystusa
• Przejście przez Bramę Gnojną i spacer przez stare
miasto, aż do Zachodniego Muru, popularnie nazywanego Ścianą Płaczu, jedynej pozostałości po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, najświętszego miejsca
Judaizmu; spacer po krętych uliczkach dzielnicy
żydowskiej
• Spacer pozostałą z czasów bizantyjskich i rzymskich
ulicą Cardo; Brama Dawida – jedna z ośmiu bram,
którymi można się dostać w obręb murów starego
miasta oraz Grób Dawida na Górze Syjon
• Łącząca dzielnicę chrześcijańską z muzułmańską
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
pełnym kramów z pamiątkami

•

Jeśli czas pozwoli zwiedzanie Nowej Jerozolimy:
spacer przez Bulwar Ben Yehuda oraz przez teren
Instytutu Yad Vashem, tętniący życiem targ Mahane
Yehuda
• Dla chętnych wyjazd pociągiem do Tel Awiwu
i zwiedzanie miasta: dzielnica Neve Tzedek, w której
narodził się Tel Awiw; Bulwar Rothschilda – najważniejsza ulica w mieście z zabytkowymi kamienicami
i nowoczesnymi wieżowcami, centrum kulturalne
i biznesowe Jaffy i Tel Awiwu (łącznie ok. 35 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania potraw lokalnej kuchni: tradycyjnych czekoladowych rogalików, słynnych bajgli z zatarem;
ptitim, zwane izraelskim kuskusem, tradycyjnego
hummusu czy różanego deseru malabi
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Jerozolimie to ok. 20-25 $).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Jerozolimie, w niewielkiej odległości
od ścisłego centrum miasta, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 1-os
i 3-os. na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)

37

KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 70-90 $
Napiwki: ok. 5-8 $/os/dzień
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

