
Pielgrzymka do Ziemi Świętej 

22 września do 2 października, 2022 

 

1. 22 września, czwartek, Zbiórka na parkingu przy kościele o godz. 15:00 po południu. O 

godzinie 16:00  wyjazd na lotnisko do Bostonu.  

Godzina 20:30 - wylot do Telavivu – lot bezpośredni liniami ElAl 

2. (23.09) Przylot grupy do Tel Avivu 13.50. Odprawa lotniskowa, przejazd do Ain Kerem – źródło 

Matki Bożej, Kościół Nawiedzenia NMP, Kościół Narodzenia Jana Chrzciciela (w razie 

opóźnienia – Jerozolima nocą). Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie, kolacja i 

nocleg w Betlejem. 

3. (24.09) Jerozolima: Śniadanie. Nawiedzenie Góry Oliwnej: Betfage kościół początku drogi 

niedzieli Palmowej, przejście do meczetu – miejsca Wniebowstąpienia, klasztor Pater Noster, 

panorama Jerozolimy, kościół Dominus Flevit i cmentarz na Górze Oliwnej, Bazylika 

Wniebowzięcia NMP, Góra Syjon – Kościół św. Piotra in Gallicantu – Msza św. kolacja i nocleg 

w Betlejem. 

4. (25.09) Betlejem. Śniadanie. Przejazd przez Pola Tekoa na teren narodowego parku pod 

twierdzę Herodion, przejazd do mauzoleum patriarchów w Hebronie, przejazd do Betlejem: 

Bazylika Bożego Narodzenia – Msza św., Grota Mleczna, Pole Pasterzy, przejazd do hotelu. 

Kolacja w namiocie beduińskim. Nocleg w Betlejem. 

5. (26.09) Pustynia Judzka. Śniadanie, Przejazd przez klasztor Teodozjusza oraz potok Cedron nad 

rzekę Jordan (Qasar El Yahud) – miejsca chrztu Jezusa, miejsce wniebowzięcia proroka Eliasza. 

Przejazd do Jerycha – klasztor Dobrego Pasterza – Msza św. Przejazd pod sykomorę – drzewo 

Zacheusza, klasztor na Górze Kuszenia, źródła Elizeusza. Przejazd nad Morze Martwe – kąpiel. 

Przejazd wzdłuż Morza Martwego pod Masadę, wjazd kolejką do twierdzy z czasów króla 

Heroda Wielkiego. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu w Eilacie. 

6. (27.09) Eilat: Śniadanie, przejazd do obserwatorium podmorskiego – czas zwiedzania, 

ewentualna możliwość kąpieli w Morzu Czerwonym. Przejazd do Betanii – Kościół Marii, 

Marty i Łazarza – Msza Św. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg w Betlejem. 

7. (28.09) Jerozolima. Śniadanie, przejazd do Jerozolimy. Brama Jafska, Przejście do Kościoła św. 

Jakuba i dzielnica ormiańska Jerozolimy, Brama Syjon i Wieczernik żydowski i chrześcijański 

– Msza św., grób Dawida, Bazylika Zaśnięcia NMP, dzielnica żydowska Starego Miasta 

(synagoga oraz ściana Płaczu), Cardo. Jeśli będzie możliwość – wejście na Plac Świątynny. 

Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. 

8. (29.09) Jerozolima. Śniadanie. Grota Snu Apostołów. Bazylika Konania i Ogród Oliwny. Droga 

Krzyżowa i Bazylika Bożego Grobu. Bazylika męczeństwa św. Szczepana. Spotkanie z 

Siostrami w sierocińcu (Góra Oliwna albo Betlejem). Kolacja i nocleg w Betlejem. 

9. (30.09) Galilea. Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej – zwiedzanie stanowiska 

archeologicznego – m.in. rzymski amfiteatr, ruiny portu, hipodrom, akwedukt. Przejazd przez 

równinę Meggido do Kany Galilejskiej – Msza św., odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

Nazaret – Kościół Zwiastowania – Msza św., Kościół św. Józefa, Synagoga w Nazarecie, źródło 

Zwiastowania – Kościół grekoortodoksyjny. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg w Nazarecie. 

10. (01.10 sobota) Galilea. Śniadanie. Przejazd na Górę Błogosławieństw – Msza św., Tabgha 

(Kościół rozmnożenia chleba), Kościół Prymatu św. Piotra, Kafarnaum – miasto Jezusa, rejs 

statkiem po jeziorze. Późny lunch – kolacja pożegnalna nad Jeziorem Galilejskim (ryba św. 

Piotra). Wyjazd z Galilei, w kierunku lotniska. 



11. (Niedziela, 2 października) odprawa lotniskowa i wylot 1.05 am. Przylot do Bostonu na godz. 

5:45 rano. Przyjazd do Worcester ok. godz. 8:00 rano.  
 

Przewodnik:  

Ks. prof. UPJP II dr hab. Piotr Łabuda, biblista oraz licencjonowany przewodnik  
 

Ogólne warunki: 

Przedstawiony program może ulec zmianie w zależności od warunków i okoliczności 

panujących na miejscu. 
 

Koszt pielgrzymki - $3,350.00: Dopłata do pokoju jednoosobowego $300 

Zaliczka $1,000.00 płatna przy zapisie. Pozostała kwota, $2,350.00 płatna do końca maja 2022.  

Cena może ulec nieznacznej, zmianie, w wypadku zmiany wysokości podatków lub opłaty 

paliwowej. Czeki na Our Lady of Czestochowa Church 

 

Cena pielgrzymki zawiera całość kosztów:  

Przelot na trasie Boston – Tel Aviv w obie strony.  

Przejazd autokarem z Worcester na lotnisko w Bostonie i z powrotem. 

Komfortowy autokar w Izraelu i opłaty parkingowe 

Hotele klasy turystycznej **** (pokoje klimatyzowane 2-3 osobowe z łazienką); wyżywienie: 

śniadanie wraz z napojami (open bufet), lekki lunch (ciekawe lokalne potrawy – w 

miejscowościach zwiedzanych) i obiadokolacja w hotelu (open bufet); kolacja w namiocie 

Beduinów, przejazdy busami, taxi, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim; zwyczajowe napiwki; 

przewodnicy z licencjami; wstępy i rezerwacje Mszy św., wejścia do parków krajobrazowych, 

wjazd kolejką linową do twierdzy Masada, wejście do obiektów archeologicznych (Cezarea 

Nadmorska), zestawy słuchawkowe, książki – mały przewodnik po Ziemi św. etc. W kalkulacji 

uwzględniono wszystkie koszty i opłaty. 

 Nie ma żadnych kosztów czy opłat ukrytych – dodatkowych.  
 

Do ceny należy dodać $245.00 - koszt obowiązkowego ubezpieczenia, wymaganego przez 

Izrael, które wykupimy za pośrednictwem naszego biura w Nowym Jorku.  
 

Cena nie zawiera: napojów do lunchu i kolacji (do kolacji zwyczajowo podawana jest woda z 

sokiem cytrynowym, pozostałe napoje – można sobie zakupić). 

Cena nie zawiera kosztów testów na Covid – jeśli będą wymagane. 

 

Wymagane dokumenty: 

- Ważny paszport (paszport musi być ważny na przynajmniej kolejne 6 miesięcy od daty 

powrotu).  

Nie może być w nim pieczątek / wiz krajów takich jak: Irak, Iran, ZEA, Kuwejt, Liban, Jemen, 

Syria czy Arabia Saudyjska.   


