
SZLAKIEM  BIBLIJNYM   
JORDANIA  

  01.07. - 08.07.2019 
 

organizator:AVE 
DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: Ks dr Tomasz Kusz 

PIELGRZYMKA   
DLA KONESERÓW BIBLIJNYCH CZ.II 

 NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ  
1  dzień 

poniedziałek 
 

 KRAKOW - AMMAN 
04.30  zbiórka na lotnisku w Krakowie, msza św. inauguracyjna,  05.30  
odprawa biletowo bagażowa, 07.00 przelot do Ammanu, 11.00 przylot,  obiad, 
zakwaterowanie,  po południu zwiedzanie miasta: ruiny cytadeli El Qasr, Teatr 
Rzymski, meczet El Hussein, kolacja, nocleg 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2  dzień 
wtorek 

 

 AMMAN - BETHANY - GADARA - GERAZA - AMMAN 
Śniadanie,  msza św. w Bethany  - miejsce chrztu Jezusowego, przejazd 
przez dolinę rz. Jordan:  Gadara (grecko - rzymskie miasto) - Dekapolis, 
wizyta w Geraza (rzymskie ruiny miasta: forum,  ruiny bizantyjskich kościołów  
św. Kosmy i Damiana), kolacja, nocleg w Ammanie. 

3  dzień 
środa 

 

 GÓRA  NEBO – MADABA – MECHERONT – PETRA  
Śniadanie, wjazd na górę Nebo (miejsce śmierci Mojżesza) oraz Madaba  
(mozaika map Ziem Biblijnych), Macheront - twierdza Heroda - miejsce 
Ścięcia Św. Jana,  przejazd do  Petry , kolacja, nocleg. 

4  dzień 
czwartek 

 PETRA   
Śniadanie,  zwiedzanie perły turystycznej Jordanii – Petry: ruiny Twierdzy 
Nabatejczyków, Knazneh – zespół grobowców i świątyń wykutych w skale, 
msza św. polowa, kolacja, nocleg. 

5  dzień 
piątek 

 

 PETRA – WADI RUM  
Śniadanie,  wycieczka jeepami po pustyni Wadi Rum, msza św. polowa, 
kolacja i nocleg na pustyni w specjalnych namiotach. 

6  dzień 
sobota 

 AQABA  
Śniadanie, przejazd do Aqaby: wycieczka statkiem po M. Czerwonym, 
odpoczynek nad morzem, msza św. w kościele Stella Maris, kolacja, nocleg. 

7 dzień  
niedziela  

 

 AQABA - MAINSPA- M. Martwe  
Śniadanie, msza św.,  przejazd do kurortu Ma'in Spa (gorące źródła), 
odpoczynek nad Morzem Martwym - kąpiel, kolacja, nocleg  

8  dzień 
poniedziałek  

 

 AMMAN - KRAKÓW - KATOWICE 
Śniadanie, msza św. w Ammanie, przejazd na lotnisko, 09.30 odprawa 
biletowo bagażowa, 11.00 Przelot do Krakowa, przylot ok. 14.40,  transfer 
fakultatywnie (za dodatkową opłatą) do Katowic.  

 
BIURO   ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ZMIAN  W  PROGRAMIE  

 
CENA:  
uzależniona od ilości osób 
        grupy: 35-39 osób   999-1499zł (w zależności od terminu zakupu biletu) + 699 USD 
                    grupy: 30-34 osób   999-1499zł (w zależności od terminu zakupu biletu) + 709 USD 
                    grupy: 25-29 osób   999-1499zł (w zależności od terminu zakupu biletu) + 739 USD 
                    grupy: 20-24 osób   999-1499zł (w zależności od terminu zakupu biletu) + 769 USD 
                    grupy: 15-19 osób   999-1499zł (w zależności od terminu zakupu biletu) + 799 USD 
                    grupy: 10-14 osób   999-1499zł (w zależności od terminu zakupu biletu) + 869 USD 
 
                                       * niestabilność kursów walutowych oraz wzrost kosztów paliw może spowodować 
wzrost kosztu biletów (ich cena na dzień przygotowania programu jest wg kursu danego dnia) 
 
 
 
 



ŚWIADCZENIA 
 
W CENIE: 
 

 Przelot samolotem Ryanair do i z Ammanu Jordaniaa)  
 Koszty wizowe Jordaniaa) 
 Podatki graniczne 
 Transfery  komfortowym autokarem na miejscu 
 Noclegi w hotelu *** /**** w pokojach  2,3, - os.  (pokój 1-osobowy za dopłata 200 USD) 
 Śniadania i gorące obiadokolacje (2 posiłki dziennie)  
 UBEZPIECZENIE NNW I KOSZTY LECZENIA W TU „SIGNAL IDUNA” DO KL 30 000 EU; NNW 8000 ZŁ; BAGAŻ 1800 ZŁ ORAZ 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE POKRYWAJĄCE KOSZTY LECZENIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH 
 OBLIGATORYJNY FUNDUSZ GWARANCYJNY TFG  
 Koszty zwiedzania wg programu 
 Opieka duchowa kapłana  
 Przewodnik z jez. Polskim na miejscu 

 
 
Cena nie obejmuje:  

 dopłaty do bagażu powyżej wagi: 10kg ceny dopłat  10kg - 50zł, 25kg bagaż - 110zł  
 transferów na lotnisko do Krakowa (od 30 - 50 zł w zależności od odległości) 
 wstępów fakultatywnych 
 wydatków osobistych, upominków i pamiątek, 
 lunchów, 
 napojów do obiadokolacji, 
 napiwków w wys.: 40 USD (oplata obowiązkowa na miejscu), 
 dopłaty do pokoju 1-osobowego 200 USD, 
 ubezpieczenie KR (od kosztów rezygnacji w wys.: 3% ceny całego wyjazdu) - chętnie winni wykupić polisę KR do 

5 dni od podpisania umowy Przedstawiciela KIK (Umowa zbiorowa). 
 

Dla zapewnienia wysokiego komfortu usług AVE może zagwarantować swoim pielgrzymom urządzenia systemu oprowadzania 
grupowego Radioguide w cenie 1 Euro za dzień  
 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
 
I rata: bezzwrotna* - zapłata za bilet - (ceny w RYNAIR zmieniają sie każdego dnia) im szybszy zakup, tym cena 
może być korzystniejsza - od 999zł do 1499zł, płatna  w Biurze AVE 
* rezerwacja grupowa biletów lotniczych jest obciążona restrykcjami. Po wykupieniu biletu lotniczego w tzw. tanich liniach lotniczych , jego anulacja wiąże 
się z utartą całości kosztu wpłaty, jedynie szczególne udokumentowane przypadki mogą być przez linie lotnicze rozpatrywane - jak złamanie nogi, śmierć w 
rodzinie czy hospitalizacja. 
 
ZAMKNIĘCIE LISTY i USTALENIE ceny do dni 20.04.2019 (w przypadku wzrostu liczby uczestników regulacja ceny w dniu wyjazdu). 
 
II rata   walutowa w USD płatna do dnia 25.04.2019 na konto walutowe AVE  w USD  
 
WAŻNE  INFORMACJE  DLA  UCZESTNIKA 
 
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granic jest paszport ważny minimum 6 m-cy od daty przekroczenia granicy. 
Polecamy zabrać ok. 200 USD kieszonkowego. 
   

 AAAVVVEEE      
BBIIUURROO  PPIIEELLGGRRZZYYMMKKOOWWEE                      

                                             40-527 Katowice ul. Gawronów, 25    Tel: 00 48 32 / 205 38 30 
GG: 7261792     Skype: Ave Touoperator 

Dział organizacji: ave@ave.turystyka.pl Dział  obsługi Pielgrzyma info@ave.turystyka.pl    www.ave.turystyka.pl 
   Turystyka aktywna aveski@vp.pl    www.aveski.pl  

Turystyka przyjazdowa: incoming@ave.turystyka.pl   www.avepolonia.eu 
NIP 643 100 57 26  Regon: PL-271865773  Zezwolenie UM: 812 

PL-76 24901057 0000 9900 8428 8257  EURO–67 24901057 0000 9902 8428 8257  USD–23 24901057 0000 9901 8428 8257 BIC: albpplpw 
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