INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA PIELGRZYMÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH
do Ziemi Świętej 18-24.10.2018
Co zabrać? Należy zabrać ze sobą różaniec, oraz odpowiednie do pory roku i charakteru miejsca ubranie, 2 pary obuwia na zmianę, kostium
kąpielowy, aparat fotograficzny, zapas filmów lub kart, lekarstwa, środki przeciwbólowe. Zalecane lekkie, przewiewne ubranie, najlepiej
bawełniane. Temperatura może wahać się od 18 stopni wieczorem do 30 stopni w południe. Proszę na bieżąco śledzić prognozę pogody i
dostosować swoje ostateczne decyzje dot. ubioru - do bieżącej sytuacji pogodowej. Zalecamy zabrać nakrycie głowy, okulary, krem p/słoneczny
z filtrem, wygodne letnie obuwie na zmianę, strój kąpielowy, ręcznik oraz klapki lub „fakirki” nad Morze Martwe. Proponujemy zabrać ze sobą
również mały czajnik elektryczny lub grzałkę. Do obiadokolacji podawana jest tylko woda a każdy inny napój jest płatny indywidualnie.
Uwaga: prosimy o zabranie 4 baterii typu paluszki R6 (dobrej firmy) oraz słuchawki przewodowe ( jak do telefonu komórkowego). Biuro
zaopatrzy wszystkich pielgrzymów w zestawy nagłaśniające.
Odprawa celno-paszportowa : Odprawa rozpoczyna się na lotnisku 3 godziny przed wylotem.
Wymagane dokumenty: Turyści w czasie całego pobytu powinni mieć przy sobie paszport (ważny 6 miesięcy od daty powrotu).
Kieszonkowe: Biuro Podróży na podstawie swoich doświadczeń zaleca zabranie kieszonkowego na poziomie minimum 100 USD. Napoje
hotelowe do obiadokolacji w hotelach - płatne dodatkowo: kawa, herbata, soki ok. 3$, piwo – 5$, lamka wina – 5$, butelka wina – od 18, [Inne
indywidualne wydatki to ofiary ‘’ na tacę ‘’ w miejscach sprawowania Eucharystii, ewentualne dodatkowe posiłki w ciągu dnia,kawa, herbata,
pamiątki czy opłaty wc...]
Odprawa celno – paszportowa:
Procedury graniczne: Przy wjeździe i wyjeździe z Izraela izraelskie służby graniczne przeprowadzają krótkie rozmowy, co do celu i charakteru
podróży. Ze względów bezpieczeństwa każdy z uczestników samodzielnie przenosi swój bagaż oraz odbywa krótka rozmowę mającą na celu
sprawdzenie celu i charakteru podróży. Będą pojawiać się pytania: gdzie i po co był Pan w Izraelu, dlaczego przyjechał Pan do Izraela, jakie
miejsca Pan zwiedzał, kto pakował Panu bagaż, czy cały czas bagaż był z Panem, czy nikt nie włożył czegoś do Pana bagażu, czy nikt nie prosił
Pana o przewiezienie czegoś, czy w Izraelu spotkał Pan kogoś znajomego, etc....
Wszystkie te pytania mają na celu zabezpieczenie bezpiecznej podróży pasażerom . Prosimy spokojnie odpowiadać na zadawane pytania. Są one
rutynowe.

Samolot polskich linii lotniczych LOT (wylot z Lublina i przylot do Lublina):

18OCT LO165 05:50 LUZ 10:25 TLV

Uwaga! Do Lublina jedziemy autokarem. Odjazd z placu klasztornego (wewnętrznego)
o godz. 24.30 (ważne - w nocy z 17 na 18 października, to jest z środy na czwartek!)

24OCT LO166 21:15 TLV 00:00 LUZ

Będzie z Lublina pod klasztor w Stalowej Woli załatwiony autokar!

Uwaga!
Prosimy o zabranie kanapek lub czegoś do przekąszenia podczas lotu. Oczywiście na pokładzie samolotu będzie płatny catering.
Bagaż podręczny: do 8 kg. Bagaż ten musi się mieścić w luku nad pasażerem lub pod siedzeniem przed pasażerem.
Bagaż podstawowy: (podpisany lub zaznaczony ) nie powinien przekroczyć 23 kg. Do bagażu podstawowego nie pakować przedmiotów
wartościowych, w opakowaniach szklanych, pieniędzy, aparatów fotograficznych czy kamer. Natomiast dobrze jest tam spakować ostre
przedmioty typu: nożyczki, pilniczek, nóż, grzałkę elektryczną, artykuły spożywcze typu kawa, herbata, konserwy, lekarstwa.
Opieka duszpasterska : Codzienne Msze Święte są, zawsze bardzo ważną, nieodłączną częścią każdej pielgrzymki. Msze Święte w miejscach
niezwykłych i symbolicznych dla naszej wspólnoty celebrować będą Księża uczestniczący w pielgrzymce.
Zakwaterowanie na terenie Izraela : Hotele - pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami zgodnie z programem.
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