
Propozycja trasy. 
 

Dzień 1,  Sobota 29. 10. 2016  

9.30/10.30 spotkanie albo na Tachanat Rakewet (Stacji kolejowej) Arlozoroff albo 

na lotnisku Ben Gurion 

10.30 Tradycyjny piknik emigracji w Ein Chemed 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Hemed),  

14.30 Po pikniku zwiedzanie ruin Zamku krzyżowców Aqua Bella (żeby trochę się 

rozruszać) 

16.30 odjazd na północ 

Rozmieszczenie w hotelu Colony (http://www.colonyhaifa.com/) w sercu starej 

Hajfy 

Kolacja w rosyjskiej restauracji lub w hotelu 

 

Dzien 2,  Niedziela 30.10.  2016 

9.30 wyjazd z hotelu 

10.00 Zwiedzanie ogrodów Bahaiów w Akko   

(http://www.ganbahai.org.il/en/akko/) 

13.00 Lunch 

14.00 wizyta w bazie wojskowej Machane Szraga(Brygada Golani 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golani_Brigade) lub w Muzeum Kibucu 

Bojowników Gett (http://www.gfh.org.il/Eng/) albo zwiedzenie zamku 

krzyżowców w Akko (https://en.wikipedia.org/wiki/Acre,_Israel) 

18. rozmieszczenie w hotelu Carlton w Naharyi (http://www.carlton-hotel.co.il/en/) 

19.00-19.30 Kolacja w Akko w rybnej restauracji 

http://www.gfh.org.il/Eng/


 

Dzień 3,  Poniedzialek 31.10.2016 

10.00 Wycieczka do Rosh haNikra 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Rosh_HaNikra_grottoes), wędrówka po plaży i 

wizyta do pieczar i/lub wycieczka kolejką linową 

13 Lunch 

14.30 Zwiedzanie starożytnej synagogi  w kibucu Baram 

(http://www.tiuli.com/track_info.asp?lng=eng&track_id=4) – przewodnik prof 

Bożena Werbart. Możliwa krótka wędrówka. 

17.30 Wyjazd do hotelu w Kibucu Hagoshrim (http://english.hagoshrim-

hotel.co.il/) 

18.30-19.00 Kolacja w hotelu 

 

Dzień 4, Wtorek 1.11.2016 

10. Wizyta w winiarni  Yekev Yron 

(http://www.galilmountain.co.il/English/About) 

12 Lunch  

13.30 Wędrówka  po Shvil Israel (Szlak Izraela http://www.israeltrail.net/) w 

okolicy Ramat Naftali lub Doliny Hula 

17.00 Wyjazd do  Hotelu Ruth Rimonim (https://www.rimonimhotels.com/ruth-

rimonim-safed) w Cfacie (Sefed) 

18.00-18.30 Kolacja w hotelu 

 

Dzień 5,  środa 2.11.2016 

10.00  Zwiedzanie wykopalisk Tel Hazor  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Hazor, po szwedzku 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hazor) – przewodnik prof Bożena Werbart z 



Uniwersytetu w Lund, Szwecja, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 

prowadziła przez 10 sezonów wykopaliska w Tel Hatzor z grupą szwedzkich 

studentów 

13.30 Lunch 

14.30 Zwiedzanie ośrodka kabalistycznego (http://www.tzfat-kabbalah.org/) i 

starożytnej synagogi w Cfacie 

17.30 Powrót do hotelu Ruth Rimonim  

18.30 Kolacja w hotelu 

 

Dzień 6, Czwartek, 3.11.2016 

10. Wyjazd do Kacirin (Katzirin) na Wyżynie Golan 

11 Zwiedzanie Winiarni GOLAN (http://www.golanwines.co.il/english)  -

przewodnik Shalom Blayer, kolega z Legnicy i były dyrektor Winiarni, możliwe 

zwiedzenie wytwórni oliwy i kosmetyków. 

13.30 Lunch w Kacirin 

14.30 Zwiedzanie Rezerwatu Przyrody Gamla 

(http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?Cat=~25~~386746842

~Card12~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=751134790) 

18.00 Przyjazd do hotelu w kibucu Merom haGolan 

(http://english.meromgolantourism.co.il/) 

19.00 Kolacja w restauracji Habokrim 

 

Dzień 7, Piątek 4,11.2016 

10. 00 Wycieczka na północną część Wyżyny Golan obejmująca zwiedzenie 

wiosek druzyjskich, możliwy wjazd wyciągiem krzesełkowym na szczyt Hermonu 

(http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Tourist%20Information/attractions/Pages/

Mt%20Hermon.aspx ) (zależy od pogody), wędrówka i zwiedzanie Parku 

http://www.golanwines.co.il/english


Narodowego NIMROD 

(http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?Cat=~25~~978228319

~Card12~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=437357951) 

Lunch i kolacja w druzyjskich restauracjach 

20.00 Powrót do hotelu w Merom haGolan 

 

Dzień 8, Sobota, 5.11.2016 

Wyjazd z Golanu i przejazd do hotelu w kibucu Maagan 

(http://www.maagan.co.il/en/) 

10.30 Zwiedzanie stanowiska archelogicznego SUSITA (Hippos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hippos) oprowadza  dr Eisenberg z Uniwersytetu w 

Hajfie 

Po tej wycieczce lunch w restauracji rybnej kibucu Ein Gev  

Po poludniu możliwa wycieczka statkiem po Kineret lub zwiedzenie jednego z 

zabytków chrześcijańskich  w okolicy Tverii 

18.00 Powrót do hotelu i kolecja  

 

Dzień 9,  Niedziela 6.11,2016 

Zwiedzanie słynnego stanowiska archeologicznego Beit Shean 

(http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Tourist%20Information/Discover%20Isra

el/Cities/Pages/Beit%20Shean.aspx), oprowadza prof. Artur Segal z Uniwersytetu 

w Hajfie, były kolonista TSKŻ i uczeń szkoły Batorego w Warszawie 

Po zwiedzeniu Beit Shean przejazd do Kfar Kama 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Kfar_Kama), gdzie mieszkają izraelscy Czerkasi 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Circassians_in_Israel). Program kultury czerkaskiej i 

kolacja w Kfar Kama lub w innej orientalnej restauracji  

20.30 Powrót do hotelu Kibuc Maagan 

http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?Cat=~25~~978228319~Card12~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=437357951
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?Cat=~25~~978228319~Card12~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=437357951


Dzień 10, Poniedziałek, 7.11.2116 

Poranek -  Wędrówka do żródeł w Górach Gilboa 

(http://www.kkl.org.il/eng/tourism-and-recreation/forests-and-parks/gilboa-

forests.aspx) 

13.00 Lunch 

Krótka pożegnalna wizyta do winiarni w Benyamina 

(http://www.binyaminawines.co.il/en/) 

Późne popołudnie/ wczesny wieczór zakończenie wycieczki w Tel Avivie na 

centralnym dworcu kolejowym Arlozoroff 

 

PÓŁNOCNY IZRAEL DLA KONESERÓW 

Wysyłam to zawiadomienie jeszcze raz poniważ poprzedni adres mailowy 

(poldekdlakoneserow@yahoo.com) jest obecnie nieważny. Osoby które 

zgłosiły się do Nowego Roku NIE MUSZĄ się zgłaszać ponownie. Nowi 

chętni są proszeni o przeczytanie informacji i odpowiedzi na adres mailowy 

podany na końcu tego ogłoszenia. 

 

mailto:koneserow@yahoo.com


Jak już było zapowiedziane dawno temu organizuje się wycieczka 

koleżeńska środowiska Żydów polskich  do Izraela, głównie na północ, 

mało znaną naszym kolegom i koleżankom z zagranicy. A jest to 

niewatpliwie najpiękniejsza część tego kraju. 

CEL: Celem wycieczki jest połączenie walorów towarzyskich, estetycznych, 

historycznych, smakowych oraz wysiłku fizycznego (umiarkowane 

wędrówki) w jednej z najpiękniejszych części Izraela. 

ORGANIZACJA: Wycieczka jest organizowana przez izraelską firmę 

turystyczną TAILOR MADE TOURS LTD.  Propozycja trasy  została 

ustalona poprzez korespondencję pomiędzy niżej podpisanym a 

doświadczoną organizatorką wycieczek specjalnych po Izraelu p. Porit 

Avigdori. 

TERMINY: Wycieczka odbędzie się w dniach 29.10.2016 – 7.11.2016 tzn 

będzie trwała 10 pełnych dni (9 noclegów w hotelach i luksusowych 

ośrodkach wypoczynkowych w kibucach). Okres został m. in. wybrany tak, 

aby nie było gorąco. Może być nawet trochę zimno, ale miejmy nadzieję 

słonecznie. 

PRZEWODNICY: Będzie jeden stały przewodnik/przewodniczka mówiący 

po polsku (no i po hebrajsku i najprawdopodobniej po angielsku). Będziemy 

mogli skorzystać z wyjątkowej ekspertyzy trzech archeologów- specjalistów 

oraz  konesera win izraelskich. 

CENY: Ceny są podane w dolarach USA i wynoszą: 

Dla grupy 20-24 osobowej $2265 od osoby w pokoju dwuosobowym  

Dla grupy 25-30 osobowej $2100   od osoby w pokoju dwuosobowym  

     $ 670    dopłata za pojedynczy pokój 

 



 

ZGŁOSZENIA I TERMINY OPŁATY: Wycieczka zostanie ogłoszona w 

połowie grudnia 2015 dla osób, które zgłosiły zainteresowanie już 

uprzednio. Następnie zostanie po kilku dniach ogłoszona dla wszystkich 

czytelników Plotkies i ich krewnych i znajomych. Po przyjęciu na listę i 

zatwierdzeniu  udziału do połowy lutego 2016 należy dokonać wpłaty 

wpisowego  w wysokości $100 na konto Tailor Made Tours LTD. Następnie 

dwa miesiące przed rozpoczęciem wycieczki tzn. do 29 sierpnia 2016 

należy wpłacić 50% pozostałości a na miesiąc przed rozpoczęciem 

wycieczki do 29 wrzesnia pozostałą kwotę. Osoby zgłoszone i przyjęte na 

listę otrzymają informację bankową oraz propozycję skorzystania do 

przesyłki waluty bardzo korzystnie działającej firmy currencyfair. 

Zgłoszenia 

Osoby zainteresowane są proszone wysłać mail na adres 

poldziu@gmail.com 

z podaniem 

Imienia i nazwiska (jak w paszporcie) 

Adresu pocztowego i emailu 

Numeru telefonu/telefonów 



W późniejszym terminie (można od razu) będą potrzebne dane dotyczące obywatelstwa i nr paszportu 

(do otrzymania pozwolenia na zwiedzanie obiektów wojskowych) 

Warunki rezygnacji (w języku angielskim) 

Cancellation Policy 
Standard Cancellation Fees: 

–The total amount will be 
reimbursed excluding the non-refundable deposit. 

-46 days prior to arrival – 10% of the total amount 
will be deducted as a cancellation fee excluding the non-refundable 
deposit. 

-31 days prior to arrival – 50% of the total amount 
will be deducted as a cancellation fee excluding the non-refundable 
deposit. 

– 100% cancellation 
fee - full penalty - no refund. 

operator handling the booking 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWY WOJNY I POKOJU 

Zdaję sobie sprawę, że ludzie nie bardzo się kwapią na wyjazdy do Izraela, 

gdy tam są zamachy nożownicze. Nasza wycieczka skrupulatnie omija 

tereny za tzw. zieloną linią (tereny) oprócz Golanu i centra takich miast, jak 

Jerozolima. Jak się już jest w Izraelu ma się 100% poczucie 

bezpeczeństwa. Zresztą czy w Paryżu jest bezpieczniej? 



W wypadku konfliktu zbrojnego tzn wojny oczywiście wycieczka się nie 

odbędzie i Porit mnie zapewniła, że prawie cała suma zostanie zwrócona 

oprócz jakiś drobnych opłat manipulacyjnych. Zresztą życzymy Izraelowi 

pokoju i nie ma co myśleć o wojnie. 

Do tej propozycji załączam Propozycję trasy. Jest to oczywiście projekt i 

jakieś drobne zmiany mogą nastąpić, ale będę się starać aby zmiany były 

tylko na lepsze. Wszelkie mądre pytania i propozycje proszę przysyłać na 

adres  

poldziu@gmail.com 

Wasz  

Poldek 

 

 


