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Ogólny program wycieczki jednodniowej po polsku

PROGRAM

BETLEJEM, JERYCHO, WADI 
QELT, RZEKA JORDAN

Wycieczka ta jest szansą na zobaczenie kilku wyjątkowych miejsc, które znajdują się 

na terenie Autonomii Palestyńskiej z polskojęzycznym przewodnikiem. 

Rozpoczyna się od zwiedzania miasta narodzenia Jezusa Chrystusa – Betlejem. 

Odwiedziny w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Zobaczą Państwo także 

niesamowite Graffiti Banksiego – znanego na całym świecie artysty, tworzącego 

murale niosące społeczno-polityczny przekaz. Prace te są odbiciem bieżących 

wydarzeń na arenie politycznej. Następnie odbędzie się przejazd przez część 
Pustyni Judzkiej prosto do Qasr El Yahud, w którym to Jan Chrzciciel ochrzcił 
Jezusa w rzece Jordan. Znajduje się ono na granicy izraelsko-jordańskiej w bliskiej 

odległości od Morza Martwego. Przejazd do Jerycho, które znajduje się zaledwie 

10 minut drogi od Qasr El Yahud. Jerycho uważane jest za jedno z najstarszych, 
nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie. Wzmianki o nim pojawiają się 

kilkukrotnie zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie – opisywane jest zwykle 

jako Miasto Drzew Palmowych. 



     

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SIĘ NA WYCIECZKĘ Z PRZEWODNIKIEM? 

 Panorama na Górę Kuszenia, na której Jezus pościł przez 40 dni. Na Górze 

znajduje się grecki klasztor pod wezwaniem Świętego Krzyża upamiętniający 

40-dniowy post i kuszenie. Z Góry rozpościera się wspaniały widok na Jerycho, 

Dolinę Jordanu, Góry Moabu znajdujące się po stronie jordańskiej, a także o ile 

danego dnia jest dobra widoczność widok na Morze Martwe. 

 

Uporządkowanie wiedzy

Podczas wycieczki uczestnicy mogą posłuchać i zrozumieć 
wątki biblijne dziejące się w Ziemi Świętej na przestrzeni 
wieków. Celem wycieczki jest poznanie historii, legend, ale 
także wysłuchanie różnych interpretacji kwestii religijnych. Stare 
Miasto jest pełne zagadek i sprzecznych informacji. 
Przewodnik stawia pytania, pobudza do myślenia, inspiruje!

Komfort i wykorzystanie 
czasu podróżując po 

Autonomii Palestyńskiej

Dojazdy komunikacja publiczną (wynajętym samochodem są 
niemożliwe) na terytorium palestyńskie są utrudnione z racji 
skomplikowanych relacji między dwoma państwami. W 
praktyce dojazdy do Betlejem oraz z przesiadką do Jerycho 
odbywają się jedynie arabskimi busikami, do których nie 
rozkładu jazdy. Z nami będą Państwo mogli w komforcie i 
bezpieczeństwie zwiedzić dwa miasta będące poza granicami 
Izraela: Dodatkowo dojedziemy także do rzeki Jordan do 
miejsca Qaser El Yehud, dzięki czemu w trakcie jednego dnia 
mamy okazję zobaczyć dużo więcej niż jadąc samemu. 



 

Płatność i odwołanie: 
• Rezerwacja wycieczki wiąże się z dokonaniem wpłaty w całości poprzez link 

online  - kartą kredytową w walucie USD. 
• W razie konieczności wpłaty w postaci przelewu należy doliczyć 20 USD do 

kwoty do zapłaty tytułem kosztów prowizji dla przelewów międzynarodowych 
oraz ustawić koszt przelewu po stronie płacącego.  

• Odwołanie udziału w wycieczce jest możliwe do 14 dni przed datą wycieczki. 
Wówczas klient otrzymuje zwrot z potrąceniem bezwrotnej zaliczki w wysokości 
- 25 USD za osobę w przypadku wycieczek grupowych i 150 USD w przypadku 
wycieczek prywatnych.  

• Wpłata jest nierefundowana w przypadku odwołania na mniej niż 14 dni przed 
datą wycieczki. 

Cena zawiera: 
• polskojęzyczny, profesjonalny i licencjonowany przewodnik 
• Transfery z Tel Aviv i z Jerozolimy* i z powrotem klimatyzowanym, wygodnym 

Vanem lub minibusem.  
• parkingi 

Cena nie zawiera: 
• napojów ani posiłków 
• zwyczajowo wręczanych napiwków. Są one kulturowo oczekiwane na poziomie 

minimum 7 USD za osobę osobno dla przewodnika oraz dla kierowcy. 
• ubezpieczenia turystycznego - konieczne do wykupienia indywidualnie w Polsce



Ważne informacje: 

• Czas trwania wycieczki to ok 9-10 godzin  
• Lunch zwykle odbywa się w Betlejem lub w Jerycho, płatność we własnym zakresie. 

• Program wycieczki może ulec zmianie ze względu na okoliczności obiektywne jak 
pogoda, ruch na drodze, względy bezpieczeństwa, kolejki lub tymczasowe zamknięcie 
miejsc sakralnych. 

• Informacje organizacyjne odnośnie wycieczki (kontakt do przewodnika, miejsce i 
godzina spotkania) są wysyłane do 2 dni przed datą planowanej wycieczki.  

• Odbieramy uczestników z Tel Aviv i z Jerozolimy.  
• Miejsca spotkania z przewodnikiem i kierowcą są ustalane każdorazowo na podstawie 

listy noclegów uczestników. Nie ma możliwości odbioru uczestników z innych miast. 
Wiąże się to z koniecznością dojazdu na miejsce spotkania w Tel Aviv lub w Jerozolimie 
we własnym zakresie. 

• Wszyscy przewodnicy posiadają stosowną licencję przewodnika w Izraelu. 
• Czas trwania wycieczki jest podany orientacyjnie i wycieczka może się przedłużyć ze 

względu na warunki pogodowe czy ruch drogowy.  
• Przewodnik mieszkający w Jerozolimie dołączy do dopiero po drodze do Jerozolimy. 
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie. 
• Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, 

realizację programu oraz udaną wycieczkę poprzez zatrudnienie jedynie 
polskojęzycznych, licencjonowanych przewodników i anglojęzycznych kierowców. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje wynikające z działania 
tzw. siły wyższej.  

• Rezerwacja wycieczki oznacza zapoznanie się z programem i wszystkimi 
zawartymi informacjami w sekcji „Ważne informacje”. 

Masz pytanie?  

Na wszelkie pytania odpowiem przez email: karolina.askandtravel@gmail.com lub 
przez Whatsapp - +972546363203 
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