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IZRAEL – PALESTINA

Cena: 20.990 Kč / 840€

Základní info o leteckém zájezdu
ODLET: 11. 3. z Rakouska z letiště z Vídně
PŘÍLET: 18. 3. do Rakouska do Vídně
DOPRAVA NA LETIŠTĚ: v ceně hromadné autobusové spojení z Brna na letiště do Vídně a
zpět při návratu opět do Brna. Odjezd cca v 05:30 hod. ráno, návrat do Brna cca v 21:00
hod. Vše ještě aktuálně sdělíme ve finálních pokynech!
PROGRAM: 8 dnů ve Svaté zemi - tématicko-poznávací cesta po nejzajímavějších místech.
Návštěva dostupných biblických míst, např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, hora Pokušení,
Gamla, Caesarea Filipova, Kafarnaum, Hebron, Arad, Wádi Quelt, Jaffa, Kumrán, Tabgha,
biblická řeka Jordán, aj. Koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce, plavba po
Galilejském jezeře!
UBYTOVÁNÍ: 1x v Nazaretu/Tiberias, 6x v Betlémě v příjemných hotelích (**/***) s polopenzí
ve 2 - 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní
jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji
V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1
za příplatek.
PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava
klimatizovaným moderním turistickým autobusem
POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do
zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 11 000 Kč (pro úhradu v Kč) nebo 440
Eur/os. (pro úhradu v Eurech), zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu,
příp.oskenovanou e-mailem; po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii
smlouvy zpět, doplatek zájezdu je splatný do 25. 1. 2019, cca měsíc před odletem obdržíte
finální pokyny a informace, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 23 Kč / USD a do 25 Kč / Euro,
minimální kapacita skupiny: 40
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je občas situace
v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel
propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle,
plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, krém (koupání v Mrtvém moři), zcela orientační
kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty
kolem 22-30°C
CENA ZAHRNUJE: autobusový transfer z Brna na letiště do Vídně a zpět, leteckou dopravu
Vídeň - Tel Aviv - Vídeň, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli, letištní bezpečnostní taxy,
palivový příplatek, 7x ubytování s polopenzí, 1x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí,
servis slovenského nebo českého průvodce, ochutnávka vína Cremisan, zákonné pojištění
CK proti úpadku
CENA NEZAHRNUJE: 100 USD - platí se až v Izraeli pouze v USD (vstupy do vybraných
hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu,
místní průvodce), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 490 Kč / 20 € / os. /pobyt,
do 18 let 440 Kč / 18 € /os. / pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při
podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta,
podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj 3
990 Kč / 160 Eur/ pobyt

Program zájezdu
1. den 11. 3. pondělí – odlet z letiště z Vídně v 10:40 hod., přílet do Tel Avivu v 15:00 hod.
místního času, transfer na hotel, ubytování Nazaret/Tiberias - večeře, nocleh
2. den 12. 3. úterý - snídaně, Nazaret - bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny,
Golanské výšiny, Banias - Caesarea Filipova místo příslibu Petrova Primátu, prameny
Jordánu, Gamla - „Galilejská Masada“, bývalá hlavní pevnost na Golanských výšinách, ruiny
významné starověké pevnosti se synagogou s pohnutou historií, návštěva jedinečného
vinařství Golan Heights Winery s ochutnávkou a možnosti nákupu skvělých vín
(www.yarden.cz), Betlém - večeře, nocleh
3. den 13. 3. středa – snídaně, hora Blahoslavenství - hora Osmera Blahoslavenství Ježíšovo „Horské“ kázání, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha
zázraků a znamení, dům apoštola Petra + stará působivá synagoga, Tabgha - nasycení
zástupů - zázračné rozmnožení chleba a ryb, nejzachovalejší a nejstarší mozaiky ze 4.
století n. l., Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, plavba lodí po Galilejském jezeře,
křižácký hrad Belvoir, tyčící se nad Galilejským jezerem, Betlém - večeře, nocleh
4. den 14. 3. čtvrtek - snídaně, Hebron - Makpala - místo s hroby prvního židovského
„vůdce“ praotce Abraháma, jeho ženy Sáry, syna Izáka, Jákoba a dalších potomků,
(podmínkou návštěvy je stabilní politická situace ve městě), jinak Tel Beer Ševa – vykopávky
starověkého biblického města (Bersabé) z doby Abrahamovy na okraji Negevské pouště,
Arad - pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšená verze
Šalamounova jeruzalémského chrámu, přejezd ke koupání v Mrtvém moři v příjemném
letovisku En Boqeq, Betlém - večeře, nocleh

5. den 15. 3. pátek – snídaně, návštěva dech beroucího
kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze
ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup
zapovězený - toto úžasné místo žádné jiné CK nenavštěvují,
jedinečný pochod - procházka panoramatickým údolím nad
Mrtvým mořem, poté pevnost Herodium - jedna z
významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda
a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti - skvělý
zážitek, po poledni oběd v orientální restauraci v centru
Betléma, odpoledne program v Betlémě – bazilika a místo
narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, bývalý
klášter sv. Jeronýma, Mírové centrum s muzeem betlémů,
Mléčná jeskyně s kojící Madonou, nákup levných suvenýrů z
olivového dřeva, Betlém – večeře, nocleh
6. den 16. 3. sobota – snídaně, celý den Jeruzalém, výjezd na Olivovou horu - jedinečná
panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit (Pan zaplakal), odkud
Kristus předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada, bazilika Národů (Poslední agonie),
přes údolí potoka Cedron do Starého města Lví branou, kostel sv. Anny - nádrž Bethesda,
Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení
Páně (Ecce Homo), Křížová cesta, kterou kráčel Ježíš při svém odsouzení, Golgota - chrám
Božího hrobu – místo ukřižování a Vzkříšení Ježíše Krista, polední volno na bazaru - osobní
volno, nákupy, bazar, apod., Zeď nářků - místo, kde židé oplakávají zničení chrámu autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, hora Sion - Caenaculum - místo
ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition - bazilika zesnutí Panny Marie, tradiční hrob
krále Davida, Betlém - večeře, nocleh
7. den 17. 3. neděle - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt - místo s extrémními klimatickými
podmínkami, překrásná vyhlídka do údolí - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma
- Judská poušť, hora Pokušení (zespodu), kde je přímo do srázu hory zasazený řeckoortodoxní klášter, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem
Jozuem, Tel Jericho - nejstarší osídlení sahající až 8.000 let před náš letopočet (neolit),
možný nákup suvenýrů, ovoce, apod., biblická řeka Jordán – místo Ježíšova křtu, koupání v
Mrtvém moři (cca 2 hodiny) asi v osadě El Khalia/Newe Midbar, Kumrán - místo objevu
Svitků od Mrtvého moře - jednoho z největších archeologických nalezišť 20. století, Betlém –
večeře, nocleh - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě s posezením u vínka
místní betlémské značky Cremisan
8. den 18. 3. pondělí - snídaně, odjezd do Tel Avivu - prohlídka starověkého přístavu Jaffa –
která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech,
přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z
Libanonu, kostel. sv. Petra, socha velryby s Jonášem „ v břiše“, pohled na překrásnou
městskou pláž Středozemního moře, v 16:00 hod. odlet z Tel Avivu, s příletem v 18:50 hod.
místního času do Vídně
* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v
programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového
řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled
navštívených míst

