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IZRAEL – jedinečný zájezd nejen pro milovníky umění
Objevte krásu izraelského umění a vychutnejte si jedinečnou atmosféru bohatého programu, který Vás
zaručeně nezklame. Poznávací cesta po nejzajímavějších místech země zaměřená na umění.

Termín: pátek 17. listopadu – neděle 26. listopadu 2017
Program zájezdu:
1.den (pátek 17. listopadu):

Cena: 23.490 Kč

Sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v Praze v 07:15 hod. ráno v odletové hale SEVER
TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, u odbavovacích pultů od č. 171-178, přičemž vlastní odlet je
v 10:15 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních
kontrol. po příletu transfer na hotel do Betléma, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.

2.den (sobota 18. listopadu):
Snídaně, prohlídka Betléma s jeho nejvýznamnějšími památkami – Bazilika narození s místem
Ježíšova narození, Mléčná jeskyně, muzeum Betlémů, možnost nákupu levných suvenýrů z olivového
dřeva a osobního volna, návrat na hotel, večeře, nocleh.

3.den (neděle 19. listopadu):
Snídaně, procházka po nové části Jeruzaléma po bulváru Ben Jehuda až k budově umělecké školy
Becalel, přesun přes čtvrť Rechavja k budově nejvýznamnějšího izraelského uměleckého muzea –
Izraelské muzeum: možnost prohlídky na celé odpoledne, pro zájemce též možnost fakultativně
navštívit nedaleké Biblické muzeum se sbírkami starověkého umění, budova Knesetu –

izraelského parlamentu, návrat na hotel, večeře, nocleh.
4.den (pondělí 20. listopadu):
Snídaně, prohlídka Starého Města v Jeruzalémě – nejvýznamnější památky umajjovské doby a třetí
nejposvátnější místo islámu – mešita Skalní dóm a mešita Al-Aksá, příklady mamlúcké architektury,
Zeď nářků – nejposvátnější místo judaismu, Chrám Božího hrobu – nejvýznamnější památka na
Křížové cestě (Via dolorosa), polední pauza, odjezd směr památník obětí holocaustu Jad Va-Šem,
prohlídka vzácných vitráží od Marca Chagalla v synagoze nemocnice Hadasa v Jeruzalémě, návrat na
hotel, večeře, nocleh.

5.den (úterý 21. listopadu):
Snídaně, odjezd směr Tel Aviv, prohlídka staré části Jaffa – návštěva známého muzea současného
umění Ilany Goorové, koupání, v odpoledních hodinách prohlídka tzv. Bílého Tel Avivu tj. části kde se
nacházejí budovy vystavěné v architektonickém stylu Bauhaus až k budově nejvýznamějšího
izraelského divadla Ha-Bima. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

6.den (středa 22. listopadu):
Snídaně, přesun do oblasti kolem Mrtvého moře, Kumrán – naleziště vzácných svitků od
Mrtvého moře a místo života pozoruhodné židovské sekty tzv. Esejců, koupání v Mrtvém
moři, pevnost Masada, poslední odpor proti Římanům v židovském povstání v letech 66-74
n.l., návrat do Betléma, večeře, nocleh.
7.den (čtvrtek 23. listopadu):
Snídaně, odjezd do Cholonu – prohlídka světoznámého muzea designu od architekta Rona
Arada, přesun do Tel Avivu - návštěva telavivského muzea umění, kratší osobní volno,
návrat na hotel, večeře, nocleh.
8.den (pátek 24. listopadu):
Snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma –
místo s dramatickými klimatickými podmínkami, Muzeum mozaiek na místě, které je
křesťanskou tradicí spojované s novozákonním podobenstvím o milosrdném Samařanu –
zbytky byzantského kostela, Nabí Músa – muslimské poutní místo, kde se dle muslimské
tradice nachází Mojžíšův hrob, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté
Jozuem Boží mocí, hora Pokušení - výstup ke skalnímu klášteru do míst, kde se Kristus
postil a připravoval na své veřejné poslání (vstup do kláštera dle časových a technických
možností), Tel Jericho – nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let
před letopočet, centrum Jericha - široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce apod., Jardenit biblická řeka Jordán, ubytování na hotelu v Tiberiadě, večeře, nocleh.
9. den (sobota 25. listopadu):
Snídaně, Safed – svaté město judaismu: významné centrum židovské mystiky s řadou
krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou
mystikou – prohlídka města, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, starověká Tiberiada,
prohlídka archeologického areálu, která rovněž patří mezi 4 svatá města judaismu, návrat na
hotel do Tiberiady, večeře. nocleh.
10.den (neděle 26. listopadu):
Snídaně, pohoří Karmel: jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, překrásné
Bahájské zahrady (exteriéry), Ein Hod, návštěva uměleckého městečka s prohlídkou
dadaistického muzea malíře Marcela Janca, přesun na letiště do Tel Avivu, odlet do Prahy v
17:50 hodin, přílet do Prahy ve 21:10 hodin

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU:
zájezd je technicky zajišťován renomovanou českou cestovní kanceláří CK AVETOUR s.r.o., která s
velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Izraele již od roku 1993.

ODBORNÝ DOPROVOD:
klienty bude na cestě doprovázet Andrea Hrdličková, která v dané oblasti strávila několik měsíců
a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá.

UBYTOVÁNÍ:
6x v Betlémě, 3x v Tiberiadě, ve **/***hotelích příjemné střední třídy s průměrným vybavením a
službami s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, zdarma přístup k PC.
Manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně ve 2lůžkovém pokoji. V případě, že nelze samostatně
cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinnen uhradit 1/1 za příplatek 3400 Kč / pobyt.

PŘEPRAVA:
letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava kvalitním klimatizovaným
turistickým autobusem.

CENA ZAHRNUJE:
* leteckou dopravu Praha-Tel Aviv-Praha, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě
změny jeho výše bude aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován,
* turistický klimatizovaný autobus v Izraeli,
* 10x ubytování s polopenzí (9x snídaně, 9x večeře),
* pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku
* servis průvodce, ochutnávka vína Cremisan,.

CENA NEZAHRNUJE:
* 135 USD, platí se až v Izraeli (vstupy do vybraných hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském
jezeře, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu),
* nepovinné připojištění na storno zájezdu: od 19 let 660 Kč /os./pobyt, do 18 let 600 Kč os./pobyt.
V případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze
strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni nebo na vyžádání zašleme e-mailem),
* jednolůžkový pokoj 3400,- Kč / pobyt.

PŘIHLÁŠKY:
postačí poslat email na kolektivy@toulkyevropou.cz s uvedením Vašeho jména a příjmení, data
narození a rodného čísla, čísla cest. dokladu a jeho platnost a nějaké další spojení na Vás mobil.
Obratem Vám zašleme cestovní smlouvu se všemi náležitostmi.
K zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu ve výši 9.000 Kč / na osobu a zaslat ji vyplněnou a
podepsanou na výše uvedenou mailovou adresu, příp. klasickou poštou do sídla firmy:
- CK Toulky Evropou.cz, Zlatnická 7, 110 00 Praha 1
Druhou zálohu zájezdu je nutné uhradit cca 60 dní před odletem ve výši 9.000 Kč na osobu.
Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč/USD a do 27 Kč/Euro a v případě, že bude kurz
měsíc před odletem nad touto hranicí, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech. K
doplacení zbylé ceny zájezdu dojde měsíc před odletem a klienti k němu budou vyzváni rovněž ve
finálních informacích a pokynech.
Cena za jednolůžkový pokoj činí 3 400 Kč. Pokud nebude možné klienta doobsadit na dvoulůžkový
pokoj, je klient povinen si připlatit 1/1 pokoj!

Minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců - striktně vyžadováno.
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická
je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným
od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do
Izraele je nebezpečné, což skutečně není. Asi 4 týdny před odletem
obdržíte finální informace a pokyny k zájezdu.

DOPORUČENÍ:
pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle,
plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém, zcela orientační
kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané
denní teploty kolem 25-30°C.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a
ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a
ramen vyžadováno, budete s předstihem informováni průvodcem.

