SZLAKIEM BIBLIJNYM
przelot do TelAviv, przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie, nocleg

wyjazd do Ain Karim (nawiedzenie w.
El¿biety), msza w. w kociele Narodzenia w. Jana Chrzciciela, przejazd
do Betlejem (Bazylika Narodzenia
Pañskiego), nawiedzenie groty mlecznej i Pola Pasterzy, krótka wizyta w Yad
Vashem (martyrologia ¯ydów) - pomnik ofiar Holokaustu, postój przy sadzawce Siloe, kolacja, nocleg
niadanie, wzgórze Syjon: koció³ w.
Piotra In Gallicantu, wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów), msza
w., bazylika Zaniêcia NMP, dzielnica
¿ydowska: Cardo (ulica z czasów
rzymskich), ciana P³aczu, Plac wi¹tyni, kolacja, nocleg
niadanie, Góra Oliwn¹: koció³ Ojcze
Nasz i Wniebowst¹pienia oraz Dominus Flevit, Getsemani (msza w.),
Ogród Oliwny, koció³ grobu Matki Bo¿ej, za Bram¹ Lwów: koció³ w. Anny,
Antonia, prze¿ycie drogi krzy¿owej
(stacje), nawiedzenie Bazyliki Grobu
Pañskiego, kolacja i nocleg
niadanie, krótka wizyta w Jerycho
(9000-letnie ruiny miata) i Qumran
(zwoje), przejazd nad Morze Martwe,
zwiedzanie Masady (twierdza), wyprawa na Pustyniê Judzk¹ Wadi Quelt klasztor Koziba, msza w. w Betanii
(dom Marii, Marty i £azarza), kolacja,
nocleg

niadanie, krótki postój w Emaus, Jaffa (dom w. Piotra), Cezarea Nadmorska (akwedukt, ruiny miasta Heroda),
msza w. na górze Karmel (Eljasz), kolacja, nocleg w Tyberiadzie
niadanie, msza w. w kociele Zwiastowania w Nazaret, przejazd na górê
Tabor (Przemienienie), Kana Gallilejska, Bet Szean (ruiny miasta), odnowienie sakramentu chrztu w. w wodach Jordanu, kolacja i nocleg
niadanie, wycieczka do róde³ Jordanu - Banias, Tabga (cud rozmno¿enia
chleba), Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum (dom rodzinny w. Piotra),
msza w., przeprawa £odzi¹ Piotrow¹
po jez. Galilejskim, kolacja i nocleg

Polecamy zabrać:

B−02−IZ−09−S−BNP
5 dzieñ  brak
à5, 7à
à6, 8à
à7
Zamiana: 6à
niadanie, msza w. na Górze Tabor,
wizyta w Jerycho (9000-letnie ruiny
miata) i Qumran (zwoje), Morze Martwe, zwiedzanie Masady, kolacja, nocleg w Eilat nad Morzem Czerwonym
niadanie, zwiedzanie obserwatorium
fauny i flory, przejazd do TelAviv, przelot do Polski, przejazd do Katowic

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 9.
ruiny miasta), msza w. w klasztorze
Stella Maris na górze Karmel (Eliasz),
kolacja i nocleg w Tyberiadzie

niadanie, wyjazd do Ain Karim, msza
w. w kociele Narodzenia w. Jana
Chrzciciela, Betlejem (bazylika Narodzenia Pañskiego), nawiedzenie groty
mlecznej i Pola Pasterzy, postój przy
sadzawce Siloe, kolacja, nocleg

niadanie, wycieczka do róde³ Jordanu - Banias, wizyta w Tabga (cud rozmno¿enia chleba), Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum (dom rodzinny
w. Piotra) - msza w., przeprawa £odzi¹ Piotrow¹ po jez. Galilejskim, odnowienie sakramentu chrztu w. w wodach Jordanu, kolacja i nocleg

niadanie, wzgórze Syjon: koció³ Galikantu, wieczernik - msza w. w kaplicy, grób Dawida, koció³ zaniêcia Matki Bo¿ej, dzielnica ¿ydowska: Cardo,
Plac wi¹tyni, Milo, golgota Gordona,
kolacja i nocleg

IZRAEL
Ziemia Święta
Śladami Jezusa Chrystusa

niadanie, przejazd do TelAviv, przelot
do Polski, przejazd do Katowic

transfer na lotnisko przelot do TelAviv,
przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie, kolacja i nocleg

niadanie, wizyta w Betani - msza w.
w kociele wskrzeszenia £azarza, Betfage (droga palmowa Jezusa), Góra
Oliwna: koció³ Ojcze Nasz i Wniebowst¹pienia oraz Dominus Flevit, Getsemani: Ogród Oliwny, koció³ grobu
Matki Bo¿ej, Brama Lwów: koció³ w.
Anny, sadzawka Betesda, Antonia,
droga krzy¿owa (stacje), nawiedzenie
Bazyliki Grobu Pañskiego, grota Zmartwychwstania, kolacja i nocleg

B−01−IZ−09−S−BNP

niadanie, msza w. w Nazarecie (dom
rodzinny), koció³ Zwiastowania, przejazd przez Kanê Gallilejsk¹ na górê
Tabor (Przemienienie), wizyta w Bet
Szean (ruiny miasta), kolacja i nocleg

B−03−IZ−11−S−BNP

IZRAEL
Ziemia Święta
Śladami Jezusa Chrystusa

Polecamy zabrać:

niadanie, przejazd nad Morze Martwe,
zwiedzanie Masady (twierdza), przejazd nad Morze Czerwone, kolacja
i nocleg w Eilat
niadanie, msza w. polowa, zwiedzanie akwarium fauny i flory, przejazd do
TelAviv, kolacja, nocleg (lub wylot)
przelot do Polski, powrót do Katowic

msza w. w bazylice Zmartwychstania
Pañskiego, niadanie, wyprawa na Pustyniê Judzk¹, wizyta w Jerycho
(9000-letnie ruiny), Qumran (zwoje),
Emaus - Qubaibah (w miarê mo¿liwoci), kolacja i nocleg w Jerozolimie
niadanie, wizyta w Yad Vashem (martyrologia ¯ydów), Jaffa (dom w. Piotra), Cezarea Nadmorska (akwedukt,

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 11.

A . T. „ AV E ” , 4 0 − 5 2 7 K a t o w i c e , u l . G a w r o n ó w 2 0 , t e l . / f a x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
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SZLAKIEM BIBLIJNYM
przelot do TelAviv, przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
niadanie, wyjazd do Ain Karim (nawiedzenie w. El¿biety), msza w. w kociele Narodzenia w. Jana Chrzciciela,
przejazd do Betlejem (bazylika Narodzenia Pañskiego), nawiedzenie groty
mlecznej i Pola Pasterzy, wizyta w Yad
Vashem (martyrologia ¯ydów), sadzawka Siloe, Knesset - izraelski parlament
i Menorah, kolacja, nocleg
niadanie, wzgórze Syjon: koció³ w.
Piotra In Gallicantu, wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów) - msza
w., bazylika Zaniêcia NMP, dzielnica
¿ydowska: Cardo (ulica z czasów
rzymskich), ciana P³aczu, Plac wi¹tyni, kolacja, nocleg
niadanie, przejazd do Betanii - msza
w. (dom Marii, Marty i £azarza), wyprawa na Pustyniê Judzk¹ Wadi Quelt
- klasztor Koziba, wizyta w Jerycho
(9000-letnie ruiny miasta) i Qumran
(zwoje), postój przy gospodzie Dobrego Samarytanina, kolacja i nocleg
niadanie, przejazd na Górê Oliwn¹:
koció³ Ojcze Nasz i Wniebowst¹pienia
oraz Dominus Flevit, Getsemani msza w., ogród oliwny, grota zdrady,
koció³ grobu Matki Bo¿ej, za Bram¹
Lwów: koció³ w. Anny, sadzawka Betesda, Antonia, prze¿ycie drogi krzy¿owej (stacje), nawiedzenie Bazyliki Grobu Pañskiego, grota Zmartwychstania,
kolacja i nocleg
przelot do TelAviv, przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
niadanie, Ain Karim (nawiedzenie w.
El¿biety), msza w. w kociele Narodzenia w. Jana Chrzciciela, Betlejem (bazylika Narodzenia Pañskiego), nawiedzenie groty mlecznej i Pola Pasterzy,
wizyta w Yad Vashem (martyrologia ¯ydów), sadzawka Siloe, kolacja, nocleg
niadanie, wzgórze Syjon: koció³ w.
Piotra InGalicantu, wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów), msza
w., bazylika Zaniêcia NMP, dzielnica
¿ydowska: Cardo, ciana P³aczu, Plac
wi¹tyni, kolacja, nocleg
niadanie, przejazd do Betanii, msza
w. (domu Marii, Marty i £azarza), Góra
Oliwna: koció³ Ojcze Nasz i Wniebowst¹pienia, Dominus Flevit, Getsemani: Ogród Oliwny, za Bram¹ Lwów: koció³ w. Anny, Antonia, prze¿ycie drogi krzy¿owej (stacje), Bazylika Grobu
Pañskiego, kolacja i nocleg
niadanie, wyjazd do Jaffy (dom w.
Piotra), Cezarea Nadmorska (akwedukt, ruiny miasta Heroda), msza w.
w klasztorze Stella Maris na górze Karmel (Eljasz), kolacja i nocleg w Tyberiadzie
niadanie, msza w. w kociele Zwiastowania w Nazaret, Kana Gallilejska,
wizyta w Bet Szean (ruiny miasta), zanurzenie w wodach Jordanu, kolacja
i nocleg
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niadanie, wyjazd do Jaffy (dom w.
Piotra), Cezarea Nadmorska (akwedukt, ruiny miasta Heroda), msza w.
w klasztorze na górze Karmel (Eljasz),
kolacja i nocleg w Tyberiadzie
niadanie, msza w. w kociele Zwiastowania w Nazaret, Kana Gallilejska,
wizyta w Bet Szean (ruiny miasta),
odnowienie sakramentu chrztu w.
w wodach Jordanu, kolacja i nocleg
niadanie, wycieczka do róde³ Jordanu - Banias, Tabga (cud rozmno¿enia
chleba), Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum (dom rodzinny w. Piotra) msza w., przeprawa £odzi¹ Piotrow¹
po jez. Galilejskim, kolacja i nocleg

B−04−IS−12−S−BNP

IZRAEL (SYNAJ)
Ziemia Święta
Śladami Jezusa Chrystusa

Polecamy zabrać:

niadanie, msza w. na górze Tabor,
przejazd nad Morze Martwe - k¹piel,
zwiedzanie Masady (twierdza), przejazd do Eilat, szlifiernia diamentów, kolacja i nocleg
niadanie, msza w. polowa, zwiedzanie akwarium fauny i flory, przejazd na
granicê - Taba, kolacja, nocne przejcie na Górê Synaj - msza w. nocleg
w klasztorze w. Katarzyny
niadanie, przejazd do Eilat, kolacja,
nocleg
niadanie, przelot do Polski

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 11.
niadanie, wycieczka do róde³ Jordanu - Banias, Tabga (cud rozmno¿enia
chleba), Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum (dom rodzinny w. Piotra) msza w., przeprawa £odzi¹ Piotrow¹
po jez. Galilejskim, kolacja i nocleg
niadanie, msza w. na górze Tabor,
przejazd przez dolinê Jordanu do Gadara (grecko-rzymskie miasto) - Dekapolis, wizyta w Geraza (rzymskie ruiny
miasta), kolacja, nocleg

B−05−IJ−13−S−BNP

IZRAEL − JORDANIA
Ziemia Święta
Śladami Jezusa Chrystusa

niadanie, zwiedzanie Petry - per³y turystycznej Joradnii - ruiny Twierdzy
Nabatejczyków, Knazneh - grobowce,
kolacja, nocleg
niadanie, wjazd na górê Nebo (miejsce mierci Moj¿esza), Madaba (mozaika map Ziem Biblijnych), Macheront
- twierdza Heroda (miejsce ciêcia w.
Jana), odpoczynek w Main Spa - gor¹ce ród³a, kolacja, nocleg

Polecamy zabrać:

niadanie, przejazd do Ammanu - stolicy, zwiedzanie cytadeli, przejazd nad
Morze Martwe (k¹piel), zwiedzanie Masady (twierdza), kolacja i nocleg
niadanie, wyprawa na Pustyniê Judzk¹ Wadi Quelt, wizyta w Jerycho
(9000-letnie ruiny) i w Qumran (zwoje),
przejazd do TelAviv, kolacja, nocleg
niadanie, wylot z TelAviv

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 13.

A . T. „ AV E ” , 4 0 − 5 2 7 K a t o w i c e , u l . G a w r o n ó w 2 0 , t e l . / f a x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0

SZLAKIEM BIBLIJNYM
przelot do TelAviv, wyjazd do Jaffy
(dom w. Piotra), Cezarea Nadmorska, msza w. na górze Karmel (Eljasz), kolacja i nocleg w Tyberiadzie
niadanie, ród³a Jordanu - Banias, Tabga (cud rozmno¿enia chleba),
Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum,
msza w., kolacja i nocleg
niadanie, msza w. w kociele Zwiastowania w Nazaret, Kana Galilejska,
Bet Szean (ruiny miasta), zanurzenie
w wodach Jordanu, kolacja i nocleg
niadanie, msza w. - Tabor, przez dolinê Jordanu do Gadara (grecko-rzymskie miasto) - Dekapolis, Geraza
(rzymskie ruiny miasta), kolacja, nocleg
niadanie, zwiedzanie Petry - per³y Joradnii - ruiny Twierdzy Nabatejczyków,
Knazneh - grobowce, kolacja, nocleg
niadanie, wjazd na górê Nebo (miejsce
mierci Moj¿esza), Madaba (mozaika
map Ziem Biblijnych), Macheront - twierdza Heroda (ciêcie w. Jana), Main
Spa - gor¹ce ród³a, kolacja, nocleg
niadanie, Amman (cytadela), Jerycho (9000-letnie ruiny miasta), Pustynia Judzka Wadi Quelt - klasztor Koziba, kolacja i nocleg w Jerozolimie
niadanie, Ain Karim (nawiedzenie w.
El¿biety), msza w. w kociele Narodzenia w. Jana Chrzciciela, Betlejem
(bazylika Narodzenia Pañskiego), wizyta w Yad Vashem (martyrologia ¯ydów), sadzawka Siloe, kolacja, nocleg

niadanie, Góra Oliwna: koció³ Ojcze
Nasz i Wniebowst¹pienia oraz Dominus Flevit, Getsemani: msza w.,
ogród oliwny, koció³ grobu Matki Bo¿ej, za Bram¹ Lwów: koció³ w. Anny,
Antonia, prze¿ycie drogi krzy¿owej
(stacje), nawiedzenie Bazyliki Grobu
Pañskiego, kolacja i nocleg

niadanie, msza w. w Betanii - (dom
Marii, Marty i £azarza), zwiedzanie
Qumran (zwoje), przejazd nad Morze
Martwe: k¹piel, zwiedzanie Masady
(twierdza), przejazd do Eilat, szlifiernia
diamentów, kolacja i nocleg

niadanie, przejazd do TelAviv, przelot
do Polski

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 13,14.

niadanie, wzgórze Syjon: koció³ Galikantu, wieczernik - msza w., grób
Dawida, koció³ Zaniêcia Matki Bo¿ej,
dzielnica ¿ydowska: Cardo, Mur P³aczu, Plac wi¹tyni, kolacja i nocleg

msza w., niadanie, k¹piel w Morzu
Martwym, Masada (twierdza), zwiedzanie Qumran (zwoje), wizyta w Jerycho (ruiny miasta), kolacja i nocleg
niadanie, Ain Karim (nawiedzenie w.
El¿biety), msza w. w kociele Narodzenia w. Jana Chrzciciela, Betlejem
(bazylika Narodzenia Pañskiego), Yad
Vashem, kolacja, nocleg
niadanie, msza w. w kociele wskrzeszenia £azarza w Betani, Góra Oliwna: koció³ Ojcze Nasz i Wniebowst¹pienia oraz Dominus Flevit, Getsema-

Polecamy zabrać:

niadanie, odpoczynek, przejazd do Eilat, kolacja, nocleg

niadanie, zwiedzanie Kairu: muzeum
egipskie, koció³ w. Rodziny - msza w.,
groby w. Marka i w. Atanazego, meczet Muhammada Alego, kolacja, nocleg

niadanie, przejazd do Taba, Eilat,
zwiedzanie akwarium fauny i flory, odpoczynek nad M. Czerwonym, msza
w. polowa, kolacja i nocleg

Ziemia Święta

niadanie, msza w. polowa, zwiedzanie akwarium fauny i flory, przejazd na
granicê Taba, kolacja, nocne przejcie
na Górê Synaj (dla osób o dobrej kondycji) - msza w., nocleg w klasztorze
w. Katarzyny

ni, Ogród Oliwny, Antonia, droga krzy¿owa (stacje), Bazylika Grobu Pañskiego, kolacja i nocleg w Jerozolimie

niadanie, przejazd nad Kana³ Sueski,
zwiedzanie klasztoru w. Katarzyny,
kolacja, nocna wyprawa na górê Synaj
(modlitwa dziêkczynna za dar Dekalogu, wschód s³oñca), msza w., nocleg

IZRAEL − EGIPT −
JORDANIA

niadanie, wzgórze Syjon: koció³ w.
Piotra In Gallicantu, wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów) - msza
w., bazylika Zaniêcia NMP, dzielnica
¿ydowska: Cardo, ciana P³aczu, Plac
wi¹tyni, kolacja, nocleg

przelot do Kairu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg

msza w., niadanie, Giza, zwiedzanie
piramid i nekropolii w Sakkarze (grobowce, mastaby, szko³a dywanów), Memfis (wytwórnia papirusów),
kolacja i nocleg

B−06−IJ−14−S−BNP

B−07−IE−14−S−BNP

IZRAEL − EGIPT
Ziemia Święta
Śladami Jezusa Chrystusa

niadanie, msza w. w Bazylice Zmartwychstania Pañskiego, Pustynia Judzka, Emaus Qubaibah (w miarê mo¿liwoci), kolacja i nocleg
niadanie, ruiny Emaus - Latrum, Jaffa
(dom w. Piotra), Cezarea Nadmorska
(akwedukt, ruiny miasta), msza w. na
górze Karmel (Eliasz), kolacja i nocleg

Polecamy zabrać:

niadanie, Nazaret, Kanê Gallilejsk¹,
msza w. w kociele Zwiastowania, wizyta w Bet Szean (ruiny miasta), odnowienie sakramentu chrztu w. w wodach Jordanu, kolacja i nocleg
niadanie, ród³a Jordanu - Banias,
Tabga (cud rozmno¿enia chleba),
Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum
(dom w. Piotra) - msza w., przep³yniecie ³odzi¹ Piotrow¹ po jez. Galilejskim, kolacja i nocleg
niadanie, msza w. na górze Tabor,
przejazd do TelAvivu, wylot do Polski

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 13,14.

A . T. „ AV E ” , 4 0 − 5 2 7 K a t o w i c e , u l . G a w r o n ó w 2 0 , t e l . / f a x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
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SZLAKIEM BIBLIJNYM
przelot do Kairu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg

niadanie, przejazd do Hurgady, odpoczynek nad Morzem Czerwonym, msza
w., kolacja, nocleg

niadanie, zwiedzanie Kairu: muzeum
egipskie, koció³ w. Rodziny - msza
w. groby w. Marka i w. Atanazego,
meczet alabastrowy Muhammada Alego, kolacja i nocleg

niadanie, fakultatywnie: pla¿owanie
lub wycieczka Safari w g³¹b pustyni
do wioski Beduinów lub rejs statkiem
na rafy koralowe wyspy Giftun, msza
w., kolacja, nocleg

msza w., niadanie, wyjazd do Gizy,
zwiedzanie piramid i nekropolii w Sakkarze (grobowce, mastaby, szko³a dywanów), Memfis (I-sza stolica Egiptu,
wytwórnia papirusów), kolacja i nocleg
w Kairze

niadanie, przejazd nad Kana³ Sueski,
na pó³wysep Synajski, zakwaterowanie
w klasztorze w. Katarzyny, kolacja,
nocna wyprawa na górê Synaj (modlitwa dziêkczynna za dar Dekalogu,
wschód s³oñca), msza w., nocleg

niadanie, wyjazd do Aleksandrii miasta Aleksandra Macedoñskiego,
miejsce mierci w. Marka, msza w.,
kolumna Pompejusza, ³anie Kleopatry,
wieczorem przejazd lux pociagiem
w wagonach sypialnych 1 klasy do Luxoru, kolacja, nocleg w poci¹gu

niadanie, zwiedzanie klasztoru w.
Katarzyny, msza w., przejazd do Kairu, kolacja i nocleg

B−08−EG−12−S−BNP

EGIPT

Polecamy zabrać:

msza w., niadanie, transfer na lotnisko, przelot do Polski

niadanie w poci¹gu, zwiedzanie
Aswanu (brama Afryki), Tama, wi¹tynia Izydy, wyspa Elefantyna, msza w.,
rejs po Nilu, kolacja i nocleg na promie
niadanie na promie, zwiedzanie wi¹tyñ Kom ombo: wi¹tynia boga krokodyli Sobka, msza w., rejs do Edfu
(wi¹tynie), kolacja, nocleg na promie
niadanie na promie, przyp³yniêcie do
Luxoru, msza w., zwiedzanie: wi¹tynia Karnaku, Kolosy Memnona, groby
w dolinie Królów, kolacja, wieczór egipski - galbija, nocleg

przelot do Damaszku, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
niadanie, zwiedzanie Damaszku:
Meczet Omayada, Pa³ac Ezema, stare
miasto - ulica Prosta, dom Ananiasza
i okno w. Paw³a, stare mury miasta,
kolacja, nocleg
niadanie, wyjazd do Bosry, zwiedzanie: ruiny rzymskie z I w. n.e., amfiteatr,
³anie, wizyta w Shahba i Qanawat
(wi¹tynie z czasów greckich), muzeum mozaik, kolacja i nocleg w Damaszku
niadanie, wyjazd do kocio³a nawrócenia w. Paw³a w drodze do Damaszku oraz do miejsca, gdzie Kain zabi³ Abla (grobowiec), przejazd do Palmyra (wykopaliska archeologiczne),
zachód s³oñca na zielonej pustyni (oaza) - ród³o Afqa, kolacja i nocleg

Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 13,14.

Szymona, zwiedzanie ruin kocio³a
Qalb Lawzi oraz Ebla (wykopaliska
wiadcz¹ce o pocz¹tkach cywilizacji
w III w. p.n.e.), krótka wizyta w Ugharit
(pierwszy alfabet), kolacja i nocleg
w Lataki

B−09−SY−10−S−BNP

SYRIA
Ziemia Święta

niadanie, przejazd wzd³u¿ morza do
Tartus (lady Krucjaty), bazylika Matki
Bo¿ej w Tortosa, zwiedzanie fortecy
Krzy¿owców w Qalaat AlmHosn, wizyta w ruinach kocio³a w. Elian
w Homs, kolacja, nocleg
niadanie, przejazd do Maaloula (armejska wioska pos³uguj¹ca siê jêzykiem pierwszych chrzecijan) - klasztor
w. Tekli, przejazd do Seydnaya zwanego wiosk¹ Maryi (klasztor), kolacja
i nocleg w Zabadani

Polecamy zabrać:

niadanie, transfer na lotnisko w Damaszku, przelot do Polski

niadanie, przejazd na pustyniê w kierunku Deir-ez-Zor, zwiedzanie ruin Pa³acu Kalifa Hishama Qasr Al Hir Ash
Sharqi oraz przejazd dolin¹ rzeki Al
Furat do ruin miasta Te Hariri, Doura
Eurupos, kolacja, nocleg
niadanie, przejazd dolin¹ rzeki w kierunku Aleppo (Abraham), w drodze
zwiedzanie: bastionów Halabi, ruiny
Bazyliki w. Sergisza (z VII w.), postój
przy jez. Al Assad, kolacja, nocleg
niadanie, Aleppo: zwiedzanie Cytadeli i muzeum narodowego, przejazd
do Qalat Saman - ruiny katedry w.
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Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie - dzieñ 1, 10.
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SZLAKIEM BIBLIJNYM
zbiórka przy siedzibie AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd

skiego, grota mleczna i Pole Pasterzy,
w miarê mo¿liwoci wizyta w Emaus,
postój przy sadzawce Siloe, kolacja,
nocleg w Jerozolimie

niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Bari (w. Miko³aj), msza w.
w katedrze, zaokrêtowanie, kolacja,
nocleg w kabinach 4-os.

niadanie, zwiedzanie Jerozolimy:
wzgórze Syjon: koció³ w. Piotra In
Gallicantu, wieczernik (miejsce ustanowienia sakramentów) - msza w.
w kaplicy, bazylika Zaniêcia NMP,
zwiedzanie ¿ydowskiej dzielnicy Cardo: ciana P³aczu, Plac wi¹tyni, kolacja, nocleg

niadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Aten - stolicy Grecji, msza w.
w katedrze w. Dionizego Areopagity,
spacer po Place - starej dzielnicy miasta, Muzeum Archeologiczne, zaokrêtowanie w porcie Pireus, kolacja, nocleg w kabinach 4-os.
niadanie na promie, 14.00-17.00 zwiedzanie wyspy rycerzy w. Jana - Rodos: akropol, stare miasto wg planów
Hippodamusa, pa³ac rycerzy w. Jana,
msza w., kolacja na promie, przeprawa promowa na Cypr
niadanie, 11.00-18.00 - port Limassol, wycieczka do Paphos - miejsce
nawrócenia siê prokonsula Paw³a Sergiusza, nawiedzenie miejsc zwi¹zanych z pobytem w. Paw³a (filar), msza
w., kolacja i nocleg na promie
niadanie, 7.00 zaokrêtowanie w Hajfie, przez wzgórze Carmel (Eliasz) klasztor Stella Maris, przejazd do Nazaretu, msza w. w bazylice Zwiastowania, Kana Galilejska, zakwaterowanie, nawiedzenie kocio³a w. Piotra,
kolacja i nocleg w Tyberiadzie
niadanie, wycieczka do róde³ Jordanu - Banias, wizyta w Tabga (cud rozmno¿enia chleba), Góra B³ogos³awieñstw, Kafarnaum (dom rodzinny
w. Piotra) - msza w., przeprawa £odzi¹ Piotrow¹ po jez. Galilejskim, odnowienie sakramentu chrztu w. w wodach Jordanu, kolacja, nocleg
niadanie, przejazd na Górê Tabor msza w., zwiedzanie Bet Szean (ruiny
miasta), przejazd przez Jerycho
(9000-letnie ruiny miasta) do Jerozolimy: Góra Oliwna - Dominus Flevit,
ogrody Getsemani, kolacja, nocleg
niadanie, przejazd do Betanii (dom
£azarza) - msza w., pustynia Judzka
Wadi Quelt - klasztor Koziba, pobyt
w Qumran (zwoje), k¹piel w Morzu
Martwym, zwiedzanie Masady (twierdza), kolacja, nocleg

msza w. w Bazylice Grobu Pañskiego,
niadanie, zwiedzanie starej Jerozolimy: od Bramy Lwów: koció³ w. Anny,
Antonia, sadzawka Betseda, droga
krzy¿owa na Golgotê do Bazyliki Bo¿ego Grobu, grota Zmartwychstania, kolacja, nocleg

B−10−GI−18−P−2NP

GRECJA
− CYPR − IZRAEL
Ziemia Święta
− wyspy: Cypr − Rodos − Patmos

Polecamy zabrać:

niadanie, krótka wizyta w Yad Vashem (martyrologia ¿ydów), msza w.
w Jaffie (dom w. Piotra), krótka wizyta
w Cezarei Nadmorskiej: ruiny miasta
Heroda, akwedukt, w drodze do Hajfy fabryce diamentów, kolacja i nocleg na
promie, zaokrêtowanie, przeprawa promowa na Cypr
niadanie, wycieczka do Nikozji - stolicy Cypru, zwiedzanie katedry w. Jana
(grób w. Barnaby) - msza w., muzeum
bizantyjskich ikon, 14.00 rejs na wyspê
Patmos, kolacja i nocleg na promie
niadanie, 17.00-20.00 pobyt na Patmos: klasztor w. Jana Ewangelisty,
grota objawieñ - miejsce powstania
Apokalipsy, msza w., kolacja i nocleg
na promie
niadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Aten: Akropol, Areopag (mowa
w. Paw³a), Stadion Olimpijski, przejazd
przez Kana³ Koryncki, Korynt (ruiny),
przejazd do Patras (w. Andrzej), msza
w. w kociele w. Andrzeja, zaokrêtowanie, kolacja i nocleg na promie w kabinach 4-os.
niadanie, przyp³yniêcie do Ancony,
msza w. w Loreto (sanktuarium w.
Rodziny), krótka wizyta w San Marino,
kolacja (jednodaniowa), nocny przejazd
niadanie (we w³asnym zakresie),
msza w. w Welehradzie (w. Cyryl
i Metody), ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do Katowic

niadanie, wyjazd do Ain Karin (nawiedzenie w. El¿biety) - msza w. w kociele w. Jana Chrzciciela, przejazd
do Betlejem - miejsce narodzenia Pañ-

Jeruzalem
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UBEZPIECZENIE
Agencja Turystyczna AVE
posiada w swojej ofercie:
I. Ubezpieczenia zagranicznych wyjazdów prywatnych i podró¿y s³u¿bowych
Firma AIG Polska SA istnieje w Polsce od 1990 r.,
za³o¿ona przez American International Group Inc. - AIG;
zakres ubezpieczenia oprócz standardowej ochrony KL i NNW
obejmuje utratê baga¿u (w tym sprzêtu sportowego), pomoc
prawn¹ po wypadku samochodowym, ca³odobowy telefon AIG
ASSIST (w jêzyku polskim).
Firma POLONIA SA z siedzib¹ w £odzi, istniej¹ca od
1990 r., zakres ubezpieczenia to standardowa ochrona KL i
NNW, ponadto niezbêdne koszty nag³ych zaostrzeñ chorób
przewlek³ych istniej¹cych w chwili zawierania ubezpieczenia,
nie ma ubezpieczenia baga¿u.
II. Otwarty Fundusz Emerytalny
czyli tzw. II-gi filar, do którego zgodnie z ustaw¹ emerytaln¹ (od 01.01.1999 r.) musz¹ przyst¹piæ osoby do 30 roku
¿ycia, a mog¹ przyst¹piæ osoby miêdzy 31 a 50 rokiem ¿ycia.
Korzyci jakie niesie wejcie do II fialru s¹ bardzo zadowalaj¹ce: to przede wszystkim zysk, który wypracowuje nam
wybrany przez nas fundusz oraz mo¿liwoæ dziedziczenia
emerytury przez uposa¿onych
Firma AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
(AIG PTE SA), utworzona zosta³a przez firmy: Amplico Life SA
oraz ALICO SA (American Life Insurance Company) nale¿¹ce
do grupy AIG.
AIG od 80 lat inwestuje oszczêdnoci swoich klientów w
ponad 130 krajach.
Posiada najwy¿sze mo¿liwe oceny bezpieczeñstwa i stabilnoci przyznawane instytucjom finansowym (ocena AAA).
W zarz¹dzaniu firm¹ emerytaln¹ AIG posiada bogate
dowiadczenie dzia³aj¹c ju¿ w 32 krajach wiata.

AIG Assist

III. Ubezpieczenia na ¯ycie
czyli tzw. III-ci filar (dobrowolny), zmuszaj¹cy nas do
oszczêdzania, ale daj¹cy najwiêcej korzyci.
Firma Amplico Life, której udzia³owcami s¹
Amerykañsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie,
utworzone w 1990 r. przez AIG z siedzib¹ w Nowym Jorku
oraz Bank PeKaO SA. Amplico Life jako pierwsze towarzystwo ubezpiecznieowe z obcym kapita³em, otrzyma³o zgodê
Ministra Finansów na dzia³alnoæ w Polsce. Towarzystwo
Amplico Life zarówno poprzez swojego udzia³owca PeKaO
SA, jak i amerykañskie Towarzystwo macierzyste AIG, ma
gwarancje swej wyp³acalnoci. Ponadto obowi¹zkowo
reasekurowane jest w polskim Funduszu Ochrony
Ubezpieczeñ oraz w miêdzynarodowym towarzystwie
reasekuracyjnym Swiss RE w Szwajcarii. Ka¿dy z tych funduszy gwarantuje stuprocentow¹ wyp³acalnoæ ubezpieczeñ.
OFERTA:
¯ycie+: od 18 do 65 roku ¿ycia; powiêkszanie kapita³u
poprzez roczne dopisywanie Premii Nadzwyczajnej, ochrony
zdrowia i wyp³ata wiadczeñ na skutek inwalidztwa lub mierci ubezpieczonego w skutek NW, w przypadku utraty ¿ycia
przez ubezpieczonego rodzina jest objêta nadzwyczajnym
ubezpieczeniem.
Senior: gromadzenie kapita³u z mo¿liwoci¹ przekszta³cenia go w fundusz emerytalny, finansowe zabezpieczenie
rodziny w przypadku mierci ubezpieczonego, dodatkowe
ubezpieczenie w przypadku nag³ego zachorowania na jedn¹ z
7-miu ciê¿kich chorób.
Junior: specjalny program oszczêdnociowy
umo¿liwiaj¹cy po zakoñczeniu okresu ubezpieczenia (do 21
roku ¿ycia) ³atwy start w doros³e ¿ycie (posag, zakup mieszkania, studia itp), ochrona dziecka na wypadek mierci rodziców
lub opiekunów.
Je¿eli jeste zainteresowany powy¿sz¹ ofert¹
zg³o siê do Biura A.T. AVE
Katowice, ul. Gawronów 20,
tel. (032) 205 38 29-30
obs³u¿¹ ciê licencjonowani agenci ubezpieczeniowi:
Ewa Weintrit i Izabela Kopiec

POLONIA SA

AIG

UBEZPIECZ SIĘ U NAS!!!
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