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IZRAEL

Izrael ( Państwo Izrael ) – państwo na Bliskim Wschodzie położone w Azji Zachodniej na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy z 
Libanem, z Syrią, z Jordanią oraz z Egiptem. Przylega do niego również Palestyna, czyli Zachodni Brzeg oraz Strefa Gazy kontrolowane przez 
tymczasową strukturę administracyjną: Palestyńskie Władze Narodowe zwane potocznie Autonomią Palestyńską. Zewnętrzne granice 
Palestyny są kontrolowane przez władze izraelskie.
Niezawisły obszar Izraela (łącznie z zajętą w 1967 Wschodnią Jerozolimą i przyłączonymi w 1982 Wzgórzami Golan) wynosi 22 072 km². Razem 
z terytoriami Autonomii Palestyńskiej (z wyłączeniem Strefy Gazy) wynosi 27 799 km². Jednakże Wschodnia Jerozolima stanowi obszar 
terytorium spornego, którego ostateczny status nie został jeszcze rozstrzygnięty. Wzgórza Golan są terytorium okupowanym przez Izrael.
Izrael pomimo stosunkowo małej powierzchni posiada populację liczącą 7,66 miliona, większość stanowią Żydzi (75%) oraz Arabowie (20%).
Pod względem wyznaniowym w Izraelu występuje duże zróżnicowanie – obok żydów mieszkają również muzułmanie (Arabowie), chrześcijanie 
i druzowie.
Izrael charakteryzuje się dużą różnorodnością geograficzną, od pustyni Negew na południu do łańcuchów górskich Galilei, Karmelu i Wzgórz 
Golan na północy. Nadmorska równina Szaron jest domem dla 70% populacji państwa.
Doliną Jordanu płynie najdłuższa izraelska rzeka Jordan (długość 250 km). Źródła Jordanu znajdują się na północy, na zboczach najwyższego 
szczytu Izraela, góry Hermon (2814 m n.p.m.). Następnie rzeka przepływa przez dolinę Hula, wpada do Jeziora Tyberiadzkiego, z którego 
wypływa na południe i kończy swój bieg w Morzu Martwym. Lustro wody znajduje się w najniższym punkcie Ziemi – 408 m p.p.m. (i ciągle się 
obniża).
Na północy, na wybrzeżu Morza Śródziemnego i nad Morzem Martwym klimat jest podzwrotnikowy, wilgotny i morski. Południe i centrum 
kraju to pustynia i wyżyny; jest tam bardzo sucho i gorąco, a opadów praktycznie nie ma. W zimie - styczeń, luty - padają ulewne deszcze 
(głównie na północy kraju). 
Izrael jest uznawany za najbardziej rozwinięty gospodarczo i przemysłowo kraj Bliskiego Wschodu. Został umieszczony na 30 miejscu w 
rankingu Banku Światowego według wskaźnika łatwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz na 23 miejscu w rankingu Światowego 
Forum Ekonomicznego według wskaźnika konkurencyjności wzrostu.



IZRAEL

Największym miastem Izraela jest Jerozolima, stolica administracyjna i stolica państwa według izraelskiego 
prawa. Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd 
najwyższy, parlament i inne. ONZ i większość państw nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela.
Jerozolima jest usytuowana na południowym krańcu płaskowyżu położonego pomiędzy Wzgórzami 
Jerozolimskimi. Po stronie wschodniej wznosi się Góra Oliwna, a po stronie północno-wschodniej Góra Skopus.
Jest to największe miasto w kraju pod względem powierzchni (123 km²) i ludności (733 300 mieszkańców), z 
czego 68% Żydzi, 30% Arabowie (muzułmanie) oraz 2% chrześcijanie (w tym chrześcijańscy Arabowie).
Jerozolima ma klimat śródziemnomorski, który charakteryzuje się gorącymi i bezdeszczowymi latami oraz 
chłodnymi i deszczowymi zimami. Do najważniejszych zabytków należą: Ściana Płaczu, Bazylika Grobu Świętego, 
Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Góra Oliwna, Grób Najświętszej Marii Panny, Kopuła na Skale, 
Wzgórze Świątynne, Via Dolorosa.
Tel Awiw, jest drugim pod względem wielkości miastem Izraela. Miasto jest położone na nadmorskiej równinie 
Szaron leżącej nad Morzem Śródziemnym. W mieście żyje 393,2 tys. mieszkańców, w tym 91,4% Żydów i 
4,2% Arabów (3,3% muzułmanów i 0,9% chrześcijan). Powierzchnia miasta obejmuje 51,8 km², co przy obecnej 
liczbie mieszkańców daje gęstość zaludnienia równą 7592 osób na 1 km²
Tel Awiw został założony w 1909 na peryferiach starożytnego portu morskiego Jafa . Choć stolicą 
proklamowaną przez Izrael jest Jerozolima, to ONZ nie uznaje tego faktu. Zespół miejski Białego Miasta Tel 
Awiwu został umieszczony w 2003 na Liście światowego dziedzictwa UNESCO, jako największe na świecie 
skupisko budynków modernistycznych.
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Artplus Hotel położony jest 3 minuty spacerem od plaży. Wnętrza 
jego zdobią oryginalne dzieła sztuki współczesnej, oferuje 
klimatyzowane pokoje umeblowane w stylu retro z bezpłatnym 
bezprzewodowym dostępem do Internetu, wyposażone w 
telewizor z płaskim ekranem oraz sejf na laptopa.
Codziennie rano w salonie z biblioteką serwowane jest pełne 
śniadanie izraelskie.
We wszystkich pomieszczeniach hotelu znajdują się części 
wypoczynkowe ozdobione obrazami. Z tarasu na dachu siedząc na 
wygodnej sofie można podziwiać panoramiczny widok na Morze 
Śródziemne i przystań w Tel Awiwie. Hotel oferuje ogromną 
przestrzeń wystawową poświęconą sztuce izraelskiej.

HOTEL: Artplus Hotel 4****    Tel Awiw

M



HOTEL: BY14 TLV Hotel 4 ****  Tel Awiw 

BY14 TLV Hotel usytuowany jest w bardzo bliskiej odległości od plaży.
Z hotelu można w kilka minut dostać się do wielu atrakcji miasta, w tym 
kolorowego bazaru Carmel, placu Diezengoff oraz ulicy Sheinkein, przy 
której znajduje się wiele tętniących życiem kawiarni i restauracji.
Hotel oferuje nowoczesne pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym 
dostępem do Internetu. 
Wszystkie pokoje mają drewniane podłogi i wyposażone są w telewizor 
LCD oraz minibar. W łazience znajduje się suszarka do włosów.
Codziennie rano w kawiarni serwowane jest obfite śniadanie, które 
składa się ze słodkich i słonych produktów. Do dyspozycji Gości jest także 
bar z salonem.



Arthur Hotel położony jest przy promenadzie Ben Yehudah i mieści się w 
kolonialnym budynku w centrum Jerozolimy. Z hotelu spacer na Stare Miasto 
zajmuje 15 minut.
Eleganckie pokoje wyposażone są w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do 
Internetu, klimatyzację i telewizję kablową.
Wystrój hotelu stanowi połączenie stylu tureckiego, żydowskiego i 
angielskiego. W każdym pokoju znajduje się czajnik, lodówka oraz łazienka z 
bezpłatnym zestawem kosmetyków.
Codziennie rano serwowane jest śniadanie w formie bufetu. W godzinach 
popołudniowych goście mogą delektować się bezpłatnym winem i 
przekąskami w salonie.

HOTEL: Arthur Hotel 4**** Jerozolima

M



HOTEL: IBIS Jerusalem 4**** Jerozolima

Hotel IBIS Jerusalem usytuowany jest w bardzo dobrze skomunikowanym 
punkcie miasta w odległości 1,4 km od Ściany Płaczu, 1,9km od Ogrodu 
Getsemani, 1,8 km od Kopuły na Skale i Kościoła Wszystkich Narodów. 
Pokoje w hotelu są klimatyzowane, wyposażone w biurko, telewizor z 
płaskim ekranem. Oferuje on bezpłatne WiFi we wszystkich 
pomieszczeniach hotelowych.
Każdego ranka w hotelowej restauracji serwowane jest śniadanie 
kontynentalne.
Okolica, w której położony jest hotel cieszy się popularnością wśród 
miłośników rowerowych wycieczek. Jeśli tylko znajdziecie Państwo chwilę 
rowery można wypożyczyć na miejscu.



I DZIEŃ – 27.09.2019  

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:

27.09.2019
Godz. 15.55 - Przylot do Tel Awiwu

- Powitanie na lotnisku
- Transfer do hotelu
- Zakwaterowanie w hotelu

Godz. 20.00-22.00 - Kolacja w restauracji
Stary Człowiek i Morze, przy Jaffa Port



II DZIEŃ – 28.09.2019  
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Program:
28.09.2019
Godz.  08.00-09.00 – Śniadanie w restauracji w hotelu
Godz. 09.00 -13.00 -- Zwiedzanie Tel Awiwu
Godz. 13.00-14.00  - Lunch w restauracji Maganda
Godz. 14.00 – 17.00 – Krav Mag ( na plaży)
Godz. 20.00-22.00- Kolacja w restauracji Night Kitchen

Wizyta w Neve Tzedek, pierwszej dzielnicy Tel Awiwu, wbudowanej
w 1909 oraz spacer ulicą Nahalat Benyamin. Następnie spacer po
Rothschild Boulevard. Dalej skierujemy się do Starej Jaffy, jest to 
miasto portowe sięgające ponad 8000 lat wstecz. Zwiedzanie
starożytnych ruin. W drodze powrotnej - White City – Unesco World 
heritage site 



III DZIEŃ – 29.09.2019 

I  DZIEŃ     

25.09.2018 

Program:

29.09.2019
Godz. 08.00-09.00 - Śniadanie w restauracji hotelowej 
Godz. 10.00 - Wyjazd autokarem z przewodnikiem do Cezarei, Hajfy, Druze
Godz. 14.00-15.00 - Lunch w lokalnej restauracji w Druze

- Powrót do Tel Avivu

Godz. 20.00 - 22.00 - Kolacja w restauracji Onza w Starej Jaffie.

Cezarea – znajdują się tutaj dobrze zachowane ruiny starożytnego portu, Park 
Narodowy, piękne plaże oraz imponujące prywatne rezydencje w sąsiedztwie.
Hajfa – trzecie pod względem wielkości miasto Izraela, zwane „ San Francisco Izraela”
Miasto jest urokliwie położone na stokach Góry Carmel. Widok rozpościera się 
bezpośrednio na Morze Śródziemne. Przepiękne ogrody Bahai.
Druze - wieś znajduje się na wierzchołku Góry Carmel z panoramą na zielone wzgórza. 
Miasteczko słynie z gościnności i ciepłej atmosfery, które są charakterystyczne dla
społeczności Druze.



IV DZIEŃ – 30.09.2019  

Program:

30.09.2019
Godz. 07.00-08.00 – Śniadanie w restauracji hotelowej
Godz. 08.00 - Wyjazd z Tel Awiwu
Godz. 09.30 - Przyjazd do Jerozolimy / zakwaterowanie w hotelu
Godz. 10.00 - 14.00 - Zwiedzanie z przewodnikiem Jerozolimy
Godz.14.00-15.00 - lunch w restauracji Armenian
Godz. 15.00 - przejazd na pustynie, wizyta w namiocie beduińskim,  

- przejażdżka na wielbłądach (30 minut)
- powrót do Jerozolimy

Godz. 20.00-22.00 – Kolacja w restauracji Adom, Jerozolima

Jerozolima – „święte miasto” - spacer przez wszystkie cztery części Starego Miasta, 
przystanek przy „Ścianie Płaczu” oraz przy pozostałościach ostatniej żydowskiej świątyni 
- najświętszego terenu dla Żydów.
Przejście tej samej drogi, Via Dolorosa,  którą Jezus pokonał przed jego ukrzyżowaniem. 
Zwiedzanie Bazyliki Grobu Pańskiego, miejsca ukrzyżowania, pogrzebania i wskrzeszenia 
Jezusa, Góra Oliwna.
Namiot Beduiński – możliwość zanurzenia się w autentyczne życie Beduinów, 
przejażdżka na wielbłądzie a następnie poczęstunek (kawa, herbata, napoje, lokalne 
słodkości) i relaks.



V DZIEŃ – 01.10.2019  

Program:

01.10.2019
Godz. 08.00-09.00 – Śniadanie w restauracji hotelowej
Godz. 09.30 –10.30 – Przejazd do Ella Valey nad Morze Martwe

- Odwiedzenie miejsca biblijnego, gdzie Dawid pokonał Goliata
Godz. 12.00 - 14.00 - Lunch w restauracji Hans Steinbach’s Winery,

połączony z degustacja najlepszych win
Godz. 14.00 - 15.00 – Przejazd na Kalia Beach, korzystanie z obiektów

uzdrowiskowych nad Morzem Martwym
Godz. 15.00-17.00 – W drodze powrotnej do Jerozolimy – przystanek przy

najniżej położonym punktem na ziemi (417 m poniżej poziomu morza)
Godz. 20.00-22.00 – Kolacja w restauracji Adom, Jerozolima

Fascynujące safari jeepami, w trakcie przerwy na pustyni będzie można podziwiać piękne widoki. 
Lunch w słynnej winnicy Hans Sternbach - wytwórnia win, gdzie po krótkim zwiedzeniu będzie 
również możliwość degustacji najlepszych win. Po lunchu przejazd nad Morze Martwe –
mozliwość skorzystania z obiektów uzdrowiskowych oraz kąpieli w morzu.



VI DZIEŃ – 02.10.2019  

Program:

02.10.2019
Godz. 08.00-09.00 – Śniadanie w restauracji hotelowej
Godz. 10.00 – Wymeldowanie z hotelu
Godz. 11.00-12.30 – wizyta na Targu warzywnym, rynek Mahaneh Yehuda
Godz. 12.30-13.30 - Lunch w restauracji Chatzot
Godz. 13:30 – Wyjazd z Jerozolimy
Godz. 15.00 – Przyjazd do Tel Awiwu (Lotnisko Ben Gurion)
Godz. 17.20 – Wylot z Tel Awiwu   LY 561 
Godz. 20.15 – Przylot do Warszawy
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