PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 19-29.10.2017
Radio Maryja Torun Corporation zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – dziękczynienie za 25 lat posługi Radia Maryja.
Pielgrzymka w dniach 19-29 października 2017 pod duchową opieką O. Jacka Cydzika CSsR opiekuna Radia Maryja w
Kanadzie. Nawiedzimy miejsca wydarzeń biblijnych, zwłaszcza tych związanych z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poznamy także niektóre epizody historii starożytnej. Napotkamy też ślady, jakie w Ziemi
Świętej pozostawili papieże: św. Piotr, bł. Paweł VI, św. Jan Paweł II oraz emerytowany papież Benedykt.
PROGRAM
19.10 CZWARTEK – wylot z Toronto 18:30 bezpośrednim lotem do Izraela
20.10 PIĄTEK: Przylot do Tel Avivu ok. 13:00 Spotkanie z przewodnikiem i rozpoczęcie programu. Przejazd do hotelu na
obiadokolację i nocleg w Nazarecie.
21.10 SOBOTA: Po śniadaniu wyjazd do Cezarei Nadmorskiej – wizyta w starożytnym mieście Heroda. Krótki przystanek
przy Akwedukcie, którym sprowadzano wodę do miasta. Przejazd do Haify, piękny widok na perskie Ogrody Bahajów ze
szczytu gór Carmel. Wizyta w Kościele Karmelitów Stella Maris i w grocie proroka Eliasza. Powrót do Nazaretu i wizyta w
Bazylice Zwiastowania i Kościele Świętego Józefa, gdzie mieszkała Św. Rodzina. Nocleg i obiadokolacja w hotelu w
Nazarecie.
22.10 NIEDZIELA: Po śniadaniu przejazd na Górę Tabor - wizyta w Bazylice Przemieniania Pańskiego.Msza św. Przejazd do
Yardenit - miejsca tradycji chrztu świętego w rzece Jordan- odnowienie chrztu św. Przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca
pierwszego cudu Jezusa,gdzie na przyjęciu weselnym msza św. i odnowienie przyrzeczeń ślubnych dla par małżeńskich w
grupie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg w Nazarecie.
23.10 PONIEDZIAŁEK: Przejazd na Wzgórza Golan. Wizyta w Banias – Cezarea Filipowa, przejazd przez wioskę druzyjską i
wjazd na punkt widokowy – granica z Syrią. Następnie przejazd do winnicy "Golan Hights", degustacja 3 gatunków wina.
Powrót Nad Jezioro Galilejskie i przerwa na lunch*. Przejazd na Górę Błogosławieństw, Wizyta w Kafarnaum zwiedzamy synagogę, w której według przekazów nauczał Jezus, Tabha- miejsce śniadania wielkanocnego Jezusa i
apostołów i Kościół Prymatu Św. Piotra. Na zakończenie dnia – przejażdżka drewnianą łodzią po Jeziorze Genezaret
(replika łodzi rybackich z czasów Chrystusa). Powrót do Nazaretu na obiadokolację i nocleg. * w tym dniu możliwość
zjedzenia na lunch ryby św. Piotra.
24.10 WTOREK: Po śniadaniu i wymeldowaniu z hotelu wyjazd z Nazaretu do Jerozolimy przez Dolinę Jordanu. Przejazd
do Jerycho – wizyta w jednym z najstarszych miast świata: Punkt widokowy na Górę Kuszenia - Qarantal i krótki
przystanek pod drzewem Zacheusza. Następnie przejazd do Qumran, gdzie znaleziono najstarsze zwoje Biblii Hebrajskiej.
Zwiedzanie wykopalisk. Po przerwie na lunch przejazd do Betanii wizyta w Kościele Św. Łazarza - domu Marii, Marty i
Łazarza. Msza św. Przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
25.10 ŚRODA: Z rana wejdziemy na Plac Świątynny* gdzie znajduje się przepiękny Meczet Skały Złota Kopuła- pamiątka
ofiary Abrahama na wzgórzu Moriah, gdzie wcześniej stały Świątynie Jerozolimskie. Wizyta przy Ścianie Płaczu. Przejazd
do Betlejem – zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na Polu Pasterzy i w grotach. Następnie przejedziemy do Bazyliki
Narodzenia Pańskiego wraz z grotą Narodzenia. Wizyta w Kościele Św. Katarzyny i grotach Św. Heronima, gdzie żył,
pracował i zmarł. Msza św. w Betlejem. Powrót do Jerozolimy na kolację i nocleg. *wejście na Plac Świątynny uzależnione
od otwarcia
26.10 CZWARTEK: Jerozolima - odwiedzimy Bethesda - Sadzawki Owcze i następnie przejdziemy uliczkami Starego Miasta
odprawiając Drogę Krzyżową, nawiedzimy Bazylikę Grobu Pańskiego i Golgotę. Po przerwie na lunch Góra Syjon,
Dormition - Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryji Panny, Wieczernik i Grób Król Dawida. Zakończymy zwiedzanie
wizytą w kościele Petrus in Galicantu. Powrót do hotelu w na obiadokolację i nocleg.
27.10 PIĄTEK: Po śniadaniu przejazd na Górę Oliwną, z której rozpościera się wspaniała panorama na starą Jerozolimę.
Odwiedzimy: Miejsce Wniebowstąpienia, Koścół Pater Noster- gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, wstąpimy do
Dominus Flevit-Pan Zapłakał, Bazyliki Getsemanii położonej w Ogrodzie Oliwnym i Gróbu Maryji w dolinie Cedronu.
Następnie przejazd do miejscowości Ein Kerem- wizyta w Kościele Nawiedzenia i Kościele Św. Jana Chrzciciela. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

28.10 SOBOTA: Po śniadaniu wyjazd na Pustynię Judzką. Msza św. na pustyni. Przejazd do Massady - historycznej twierdzy obronnej
zbudowanej za czasów króla Heroda - wjazd kolejką liniową – zwiedzanie wykopalisk. Po lunchu przejazd nad Morze Martwe,
odpoczynek i kąpiel w Morzu Martwym. Powrót do hotelu w Jerozolimie na obiadokolację i nocleg.
29.10 NIEDZIELA: Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd w kierunku Tel Awiwu. Odwiedzimy Wielką Synagogę w
Jerozolimie i następnie muzeum Yad Vashem. Po przerwie na lunch kontynuacja jazdy do Tel Awiwu. Odwiedzimy stare miasto Jaffo, wejdziemy na punkt widokowy, by zobaczyć nowy Tel Awiw, wizyta w kościele św. Piotra oraz msza św. na zakończenie
pielgrzymki. Następnie pożegnalna kolacja w jednej z restauracji w Tel Awiwie. Po kolacji przejazd na lotnisko Ben Gurion. Odprawa
bezpieczeństwa i paszportowa. Planowany odlot do Toronto o godz. 00:30, przylot do Toronto 06:30 AM.
Zwiedzamy wszystkie miejsca wymienione w programie choć z uwagi na warunki lokalne, niezależne od organizatorów, mogą
nastąpić drobne przesunięcia lub też pojawić się jeszcze nowe miejsca, które odwiedzimy.
CENA 2730 CAD$ plus TAX zawiera:
Bilety lotnicze na przelot non stop Toronto-Telaviv-Toronto. Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2-osobowych (dopłata do
pokoju jednoosobowego $800). 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja. Codzienna msza św. Zwiedzanie pod opieką
licencjonowanego przewodnika, opłaty za wstęp do zwiedzanych miejsc. Przejazdy autokarem klasy lux.
CENA NIE ZAWIERA:
Opłaty lotniskowe około $700, napoje do obiadokolacji, posiłki opcjonalne bądź nieujęte w ofercie, ubezpieczenie.
ZAPISY I WYMAGANE DOKUMENTY:
Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wylotu. Bezzwrotny depozyt $300.00 od osoby pobierany jest przy zapisie. Przy
zapisie wymagane jest zakupienie ubezpieczenia lub okazanie dowodu jego posiadania. Jeśli zdecydują się Państwo na udział w
pielgrzymce prosimy przesłać kopię paszportu (tylko strona ze zdjęciem), na którym będą Państwo podróżowali, oraz zaliczkę (czek
wystawiony na: Radio Maryja Torun Corporation) na adres:
Radio Maryja,
511 MAPLE GROVE DR UNIT 19
PO BOX 61047
OAKVILLE ON, L6J 7P5
PŁATNOŚCI
Pełna zapłata najpóźniej do 20 Lipca 2017.
REZYGNACJA Z PIELGRZYMKI:
Jeśli okoliczności zmuszą państwa do wycofania się z pielgrzymki prosimy o jak najszybsze pisemne powiadomienie. W takich
wypadkach naliczamy opłaty:
Do 45 dni przed datą wylotu ……………………………….$ 300.00 od osoby (depozyt)
44 - 30 dni przed datą wylotu …………………………….…. 50% kosztu pielgrzymki
29 lub mniej dni przed datą wylotu ………………………. 100% kosztu pielgrzymki
INFORMACJE
Więcej informacji udziela prezes Family of Radio Maria Canada pani Joanna Strzezek 1 905 845 3553. Kontakt e-mailowy:
radiomaryjacanada@gmail.com
Serdecznie zapraszamy i życzymy wielkich duchowych owoców oraz niezapomnianych przeżyć z udziału w pielgrzymce do Ziemi
Świętej.

