Organizator Hawajskie Aloha
www.HawajskieAloha.pl
Facebook.com/hawajskiealoha

06-500 Mława, ul. Długa 9A, tel. + 48 881-520-850
NIP: 566-169-28-36, REGON: 141986500
WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER EWIDENCYJNY: 8300

Rezerwację założył:

--- czytelny podpis i pieczątka ---

Izrael + Morze Martwe i Morze Śródziemne
Dane szczegółowe
kod oferty: IJ1
termin: 2016-11-15 - 2016-11-22
miasto wylotu: Warszawa (14:50)
wyżywienie: śniadania i kolacje
rodzaj transportu: Samolot

kategoria: 3*
czas trwania / ilość dni: 7
liczba osób: 2
zakwaterowanie: 3*
cena za wybraną ilość osób: 2.900 PLN + 1.120 USD

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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Dzień 1 - Polska / Tel Awiw / Betlejem
Przelot do Izraela na lotnisko w Tel Awiw, transfer busem / autobusem do hotelu w Betlejem, odpoczynek.
Ważne informacje:
●

Tego dnia nie ma wyżywienia / kolacji ze względu na późną porę dotarcia do hotelu, prosimy o zabranie ze sobą prowiantu.

Dzień 2 i Dzień 3 – Jerozolima
Dwa dni, będą przeznaczone na zwiedzanie Jerozolimy, podczas których zobaczymy i zwiedzimy:
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Kościół Pater Noster (gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze Nasz”)
Klasztor Dominus Flevit (w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy)
Cmentarz Żydowski na zboczu góry oliwnej (według żydowskiej tradycji tutaj nastąpi zmartwychwstanie w dniu sądu
ostatecznego a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych przez złotą bramę, która znajduje się naprzeciwko cmentarza na
Wzgórze świątynne.
Bazylika Agonii (zwana też kościołem Wszystkich Narodów) – znajduje się blisko Góry Oliwnej.
Ogród Oliwny – Getsemani (w którym Jezus został zdradzony)
Via Dolorosa – droga krzyżowa – IV stacji Męki Pańskiej (od twierdzy Antonia gdzie Jezus usłyszał wyrok do Bazyliki gdzie
znajduje się Grób Pański, jest ok 1200m). W Bazylice znajduje się zabudowany pagórek, na którym według tradycji
ukrzyżowano Jezusa z hebrajskiego Golgota, po łacinie Kalwaria.
Kościół Etiopski, który jest jednym z najstarszych kościołów chrześcijańskich
Góra Syjon, kościół zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.
Wschodnie zbocze Góry Syjon, gdzie znajduje się kościół św. Piotra, „In Galicantu”, czyli „miejsce gdzie piał kogut” a
Apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa.
Wieczernik – najważniejsze miejsce dla chrześcijan na Górze Syjon, miejsce ostatniej wieczerzy.
Ściana Płaczu – zwana także Murem Zachodnim – najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów.
Góra Oliwna z panoramą na Stare Miasto.

Ważne informacje:
●

●

Zwiedzanie Jerozolimy odbywa się pieszo z przewodnikiem polskojęzycznym, prosimy o zabranie wygodnych butów do
chodzenia.
Wyżywienie: śniadanie i kolacja w hotelu

Dzień 4 – Betlejem
Dzień rozpoczynamy od zwiedzania Betlejem, gdzie zwiedzimy i zobaczymy:
●

●

●
●

●

Bazylika Narodzenia Pańskiego (wybudowana ponad grotą narodzenia), srebrna gwiazda oznacza miejsce przyjścia
Jezusa na świat. Bazylika jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której nadal są odprawiane nabożeństwa.
Do Bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko - prawosławne i katolickie min. kościół św. Katarzyny.
Grota Mleczna, która znajduje się w niewielkiej odległości od bazyliki, według tradycji Maria podczas ucieczki do Egiptu
karmiła w nim Jezusa.
Pole Pasterzy, Kościół z figurą anioła ma kształt namiotu, jego kopuła od wewnątrz przypomina palmę.
Jeśli pojawi się taka możliwość odwiedzimy pokój (apartament) w hotelu w Betlejem w którym spał Jan Paweł II podczas
swojego pobytu w Betlejem.
Sierociniec, gdzie opiekują się polskie siostry zakonne dziećmi z ubogich rodzin lub porzuconych przez rodziców.

Ważne informacje:
Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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●

●
●

Zwiedzanie Betlejem odbywa się pieszo z przewodnikiem polskojęzycznym, prosimy o zabranie wygodnych butów do
chodzenia.
Jeśli to możliwe prosimy o wsparcie sierocińca dowolna kwotą.
Wyżywienie: śniadanie i kolacja w hotelu.

Dzień 5 - Tel Awiw
Dzień rozpoczynamy od wycieczki do Tel Awiwu, gdzie będziemy mieć możliwość odpoczynku na pięknych piaszczystych
plażach Tel Awiwu.
Opcja dodatkowa: Tego dnia zamiast wypoczynku w Tel Awiw możemy zaproponować wycieczkę do Nazaretu, gdzie
zwiedzimy Bazylikę Zwiastowania zbudowaną przez Franciszkanów. Następnie podjedziemy nad jezioro Galilejskie, zwane z
hebrajskiego Kinneret, gdzie Jezus dokonał najwięcej cudów. Nawiedzimy Sanktuarium Ośmiu Błogosławieństw skąd
rozpościera się przepiękny widok na jezioro i okolice, Kościół Rozmnożenia Ryb i Chleba oraz Prymatu Piotra w Dolinie
Tabha a także Kafarnaum – miasto Chrystusa, gdzie zatrzymywał się w domu swojego przyjaciela – św. Piotra i nauczał w
Synagodze.- orientacyjny koszt dopłaty (zamiany zamiast Tel Awiwu) +/- 85 USD/os. w cenę wliczone są też bilety wstępów
i opłaty parkingowe).

Ważne informacje:
●

●

Zabieramy ze sobą: strój kąpielowy, ręcznik plażowy, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, kosmetyki. Plaża jest
publiczna, gdzie są bezpłatne natryski, natomiast leżaki są już dodatkowo płatne na miejscu.
Wyżywienie: Śniadania i kolacje w hotelu.

Dzień 6 - Jerycho / Morze Martwe
Tego dnia czeka nas wycieczka do jednego z najstarszych miast świata Jerycho, gdzie będziemy mogli zobaczyć górę
kuszenia oraz zwiedzimy Grecki, prawosławny klasztor z którego będziemy mogli podziwiać przepiękne panoramiczne
widoki na okolice Jerycha. Kolejnym naszym punktem będzie odpoczynek nad Morzem Martwym – gdzie będziemy mieć
czas na kąpiele błotne, plażowanie / odpoczynek.

Tego dnia dla chętnych możemy zaproponować wycieczkę do Masady starożytnej twierdzy żydowskiej położonej na
szczycie samotnego płaskowyżu na wschodnim skraju Pustyni Judejskiej blisko Morza Martwego +/- 60 USD/os. w cenę
wliczony jest bilet wstępu i wjazd kolejką.

Ważne informacje:
●
●

●
●
●

Wymagane wygodne buty do chodzenia.
Wejście do klasztoru w Jerycho odbywa się pieszo (czas wejścia ok. 25 - 35 min. spacer) lub wjazd kolejką linową dodatkowo płatne na miejscu +25 USD/os.
Wymagany odpowiedni strój dla kobiet i mężczyzn (zakryte intymne części ciała).
Zabieramy ze sobą: strój kąpielowy, ręcznik plażowy, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, kosmetyki.
Wyżywienie: śniadanie i kolacja w hotelu.

Dzień 7 - Jerozolima
Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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Transfer do Jerozolimy podczas którego zwiedzimy i zobaczymy:
●
●
●
●

Ain Karem - Dom Jana Chrzciciela i miejsce Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Muzeum Holokaustu
Czas wolny na lunch w centrum Jerozolimy.
Zwiedzanie dzielnic Jerozolimy ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych żydów.

Ważne informacje:
●

●

Wymagane wygodne buty do chodzenia oraz odpowiedni strój dla kobiet podczas zwiedzania dzielnic ortodoksyjnych
(długa spódnica) a mężczyzni długie spodnie.
Wyżywienie: śniadania i kolacje w hotelu.

Dzień 8 - Betlejem / Tel Awiw
Dzień rozpoczynamy od wycieczki do Tel Awiwu, gdzie zwiedzimy starą część miasta oraz resztę dnia przeznaczymy na
odpoczynek na pięknych piaszczystych plażach Tel Awiwu, następnie transfer na lotnisko w Tel Awiwie i przelot do Polski.

Ważne informacje:
●
●

Wyżywienie: śniadania
Zabieramy ze sobą: strój kąpielowy, ręcznik plażowy, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, kosmetyki.

Cena zawiera:
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Przeloty liniami rejsowymi Wizzair (klasa ekonomiczna) według rozkładu lotów powyżej.
Wykonanie odprawy elektronicznej – karty pokładowe wraz z dokumentami podróży zostaną przesłane na wskazany adres
email w rezerwacji.
Bagaż podręczny o wymiarach nieprzekraczających: 42x32x25cm
Bagaż główny do 23kg dla każdej osoby o wymiarach nieprzekraczających: szerokość: 1,499cm, wysokość: 1,194cm,
długość: 1,715cm.
Transfery busem / autobusem w Izraelu według programu wycieczki.
Zakwaterowanie: hotel 3* w Betlejem pokoje z łazienkami przeznaczone dla 2 lub 3 osób (7 noclegów)
Wyżywienie: śniadania i kolacje opisane w każdym dniu programu (napoje do kolacji są płatne dodatkowo).
Na miejscu w Izraelu obsługa polskojęzycznego pilota / przewodnika po Izraelu.
Podczas przelotów, pobytu w Izraelu obecny pracownik Organizatora / biura podróży.
Program zwiedzania / pobytu w Izraelu.
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów zawartych w programie wycieczki.
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie kosztów leczenia KL 60000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 10000 EUR,
BP 1000 EUR, OC 100000 EUR Ubezpieczenie w TU EUROPA. (warunki ubezpieczenia w dniu rezerwacji).

Cena nie zawiera - płatne obowiązkowo po przylocie: +35 USD/os.
Szczegóły pakietu:
●
●

Zwyczajowe napiwki dla kierowcy.
Opłaty parkingowe

Cena nie zawiera / opcje nie obowiązkowe:
●

Dodatkowego bagażu głównego (rejestrowanego) podczas przelotów, 23kg bagaż – 300 PLN (w dwie strony)

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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●

●

●
●
●
●
●

Ubezpieczenia od chorób przewlekłych i podwyższonego ubezpieczenia zdrowotnego (wycena indywidualna, warunki
ubezpieczenia w dniu rezerwacji).
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia przeważnie od 4%
wartości wycieczki (wycena indywidualna, warunki ubezpieczenia w dniu rezerwacji).
Dopłaty do pokoju jednoosobowego / opcja singiel (wycena indywidualna).
Napoi do kolacji
Innych świadczeń niż opisane w prrogramie co cena zawiera.
Wydatków osobistych podczas wycieczki.
Zwyczajowych napiwków dla obsługi hotelu oraz dla przewodnika polskojęzycznego - według uznania.

Ważne informacje dla turystów:
●
●
●

●

Bilety lotnicze są wystawiane na konkretne imię, nazwisko i datę urodzenia nie ma możliwości bezpłatnej zmiany nazwiska
Wymagany jest paszport ważny minimum 7 miesięcy licząc od dnia opuszczenia Izraela.
Program wycieczki jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie jednak wszystkie punkty programu zostaną
zrealizowane.
Prosimy o zabranie z Polski ręczników plażowych, koniecznie nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, .

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy ---

Biuro Podróży Hawajskie Aloha posiada pozwolenie Organizatora Imprez Turystycznych na cały świat, numer ewidencyjny 8300,
zaświadczenie 1399 dokument wydany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Posiadamy również aktualną gwarancje
ubezpieczeniową spełniająca rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2010r. w sprawie sumy gwarancji ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Organizator Usług Turystycznych. Dokumenty firmy są
dostępne na stronie internetowej www.hawajskiealoha.pl zakładka firma / dokumenty.
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