INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PIELGRZYMÓW
Bagaż
Można zabrać dwa bagaże: zasadniczy do 23 kg (waga wspólnego bagażu dla dwóch lub więcej osób nie
sumuje się) i podręczny do 8 kg (wys. 55 cm, szer. 40 cm, głęb. 23 cm). Bagaż zasadniczy powinien być odpowiednio
oznaczony,
tj.
wyraźnie
podpisany
nazwiskiem
i
adresem
w Polsce. W bagażu podręcznym nie mogą znajdować się żadne przedmioty potencjalnie niebezpieczne
(nożyczki,
scyzoryki,
pilniki
itp.)
oraz
artykuły
w
płynie
w
opakowaniach
o pojemności powyżej 100 ml.
Co zabrać
Strój lekki, sportowy, związany z temperaturą 15-260C, z uwagi na chłodne noce
w Judei także sweter lub lekką kurtkę, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, parasol, wygodne buty, kostium
kąpielowy, klapki i ręcznik (kąpiel w Morzu Martwym). W kościołach obowiązują odpowiednie stroje zakrywające
ramiona i kolana. Nie należy zabierać rzeczy zbędnych i wartościowych. W celu owocnego przeżycia pielgrzymki
wskazane jest zabranie ze sobą w miarę możliwości egzemplarza Pisma świętego (przynajmniej Nowego Testamentu)
do indywidualnej lektury. Księży prosimy o zabranie alby, stuły i celebrety.
Zdrowie
Wskazane jest posiadanie własnych lekarstw, szczególnie tych na schorzenia przewlekłe, oraz środków na
dolegliwości żołądkowe.
Wyżywienie i zakwaterowanie
Wyżywienie pełne: śniadania, obiady i kolacje, zwykle w formie szwedzkiego stołu
(w 1. dzień tylko posiłek na pokładzie samolotu, w 8. dzień tylko śniadanie w hotelu). Do śniadań podawana jest
kawa, herbata i soki, a do obiadów i kolacji - woda.
Zakwaterowanie: hotele*** w Betlejem, Tyberiadzie lub Nazarecie (dokładne adresy podamy w materiałach
rozdawanych na lotnisku).
Waluta
Z Polski bez zaświadczenia z banku można wywieźć 10.000 EUR (ok. 13.000 USD). Nie ma potrzeby
wymiany pieniędzy na obowiązujące w Izraelu szekle, gdyż można kupować za dolary i euro. Dobrze jest posiadać
drobne
nominały,
tj.
banknoty
1-,
2-,
5-,
10-dolarowe.
W dużych sklepach honorowane są karty płatnicze, chociaż radzimy zabrać ze sobą odpowiednią ilość gotówki.
Kieszonkowe zależne jest od potrzeb indywidualnych, ale na skromne wydatki (pocztówki, napoje, znaczki pocztowe,
drobne pamiątki, ofiary itp.) powinna wystarczyć kwota ok. 200 USD na osobę. Tradycyjnie w każdym kościele
składamy ofiarę na tacę podczas mszy św. Ofiary te przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
Telefony komórkowe
Szczegółowych informacji udzielają operatorzy sieci komórkowych, których Państwo są abonentami. Numer
kierunkowy do Polski: 0048.
Program
Kolejność realizacji programu i zwiedzania poszczególnych miejsc i obiektów uzależniona jest od rezerwacji
Mszy św.
Opłata
26.02.2018 r. – ustalenie jednolitego kursu USD dla całej grupy i wyliczenie kwoty ostatecznej wpłaty (w przypadku
regulowania płatności w złotych polskich)
do 13.03.2018 r. – ostateczna wpłata za pielgrzymkę, dostarczenie brakujących dokumentów oraz przesłanie listy z
podziałem na pokoje (do dyspozycji pielgrzymów mamy pokoje 2-osobowe, dodatkowe pokoje 1-osobowe dopłata –
130 USD).
Wpłaty będziemy dokonywali na następujące konta biura pielgrzymkowego:
Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”
Ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa
BANK PKO BP
nr konta (PLN) 28 1020 1042 0000 8602 0280 8905
nr konta (USD) 41 1020 1042 0000 8602 0280 8962
Dopiero po 26 lutego 2018 r. będzie podana cała kwota do zapłaty w złotówkach (po ustaleniu kursu dolara). Jeżeli ktoś
będzie wpłacał należność za pielgrzymkę częściowo w złotówkach, a częściowo w dolarach, to może to uczynić
wcześniej. UWAGA!!!! Każdą kwotę wpłaty pomniejszamy o zaliczkę 500 zł wpłaconą wcześniej!

