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I Z R A E L - životní cesta do Svaté země 
2x koupání ve Středozemním a 1x v Mrtvém moři 

mimořádně bohatý poznávací program 

21.10. – 28.10.2016 

 22.000 Kč vč. tax + 100 USD 
PROGRAM: 7 pobytových dnů ve Svaté zemi - tématicko-poznávací cesta po nejzajímavějších 
místech. Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, hora 
Pokušení, Beit Shean, Caesarea Přímořská, Kafarnaum, poustevna Nábi Músa, pevnost 
Herodium, klášterní komplex Mar Saba, Wadi Quelt, poustevna Nábi Músa, Jaffa, Haifa, Tel 
Aviv, Tabgha, biblická řeka Jordán, aj. Koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce, 
Středozemním moři, plavba po Galilejském jezeře!  
 
 

UBYTOVÁNÍ: 6x v Betlémě v solidním **/*** hotelu polopenzí ve 2 - 3 lůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením + TV, zdarma přístup k PC,  manželé, nebo jinak příbuzní jsou 
vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji (hotel střední třídy s průměrným vybavením a službami) 
V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinnen uhradit 1/1 za příplatek. 
 
 

PŘEPRAVA: se bude realizovat letecky s  izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli 
doprava klimatizovaným moderním turistickým autobusem 
 

 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, turistický klimatizovaný autobus 
v Izraeli, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek - v případě změny výše palivového 
příplatku bude  aktuální cena v Kč sdělena 1 měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován, 
6x ubytování s polopenzí, 1x oběd, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis  průvodce, 
ochutnávka vína Cremisan,  zákonné pojištění CK proti úpadku 
 
 

CENA NEZAHRNUJE: 100 USD - platí se až v Izraeli (pokrývá vstupy do vybraných hrazených 
objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu), 
jednolůžkový pokoj 2.900,- / 110 Eur/ pobyt 
 
 

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu 
je třeba uhradit zálohu  ve výši nejméně 9.000,- Kč/ 333 Eur /osoba (lze i celou cenu), druhá 
záloha ve výši 9.000,-/os. dle výzvy CK, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu  na naši 
adresu, příp. i osobně nebo skenovanou e-mailem, nebo faxem 494 377 654,  po připsání 
platby na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, datum doplatku bude upřesněno ve 
finálních pokynech k odletu, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu - 
striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / USD a do 27 Kč/Euro 
a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a 
pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem 

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, krém (koupání 1x v Mrtvém moři a 2x ve Středozemním 
moři), zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na 
předpokládané denní teploty kolem 25-30°C. 
 
 

POZN. zájezd pořádáme se spřátelenou CK AveTour. 



Denní program v Izraeli 21.10. – 28.10.2016 

 

21.10. pátek - sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 8:30 hod. ráno v odletové hale SEVER 
TERMINÁL 1, odbavovací pult od č. 171-178, vlastní odlet je v  11:40 hod., dostatečný časový limit (3 
hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, přílet do Tel Avivu odpoledne 
v 16:30 hod., přejezd na hotel, ubytování, večeře, nocleh 

 

22.10. sobota – snídaně,  program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika 
sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, oběd, odpoledne 
návštěva klášterního komplexu Mar Saba - strhující místo, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, předem 
nelze zaručit návštěvu kláštera zevnitř (vstup ženám zapovězený), pochod (procházka) kaňonem mezi 
fascinujícími skalisky na Mrtvým mořem, toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, Herodium - jedna z 
významných pevností - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do 
jícnu pevnosti (jedinečný zážitek) Betlém - večeře, nocleh 
 

23.10. neděle – snídaně, celý den Jeruzalém - Olivová hora, panoramatická vyhlídka na starý 
Jeruzalém, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám 
Smrtelné úzkosti Krista, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie,  poté přes údolí 
potoka Cedron do Starého města - Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou 
smrtí, bazilika sv. Anny – chrám s nejlepší akustikou v Izraeli - nádrž Bethesda, Litostrotos - podzemní 
kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti, chrám Odsouzení Pontským Pilátem, Golgota - chrám 
Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, osobní volno, nákupy, bazar apod., Betlém - 
večeře, nocleh 

 

24.10. pondělí – snídaně,  Jeruzalém - Chrámová hora – Skalní Dom – hlavní dominanta Jeruzaléma, 
mešita Al-Aksa - biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď 
nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře 
Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, 
odpoledne návštěva památníku holocaustu ad vashem, Betlém – večeře, nocleh 

 

25.10. úterý – snídaně, Beit Shean - se může pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených 
měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela 
na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky 
dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Jardenit - biblická řeka Jordán, Tabgha – bazilika Nasycení 
zástupů - zázračného rozmnožení chleba a ryb, mozaiky ze 4. století n.l., Mensa Christi – místo 
ustanovení apoštola Petra za hlavu prvotní církve, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, 
místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, kratší 
procházka Tiberiasem, Betlém - večeře, nocleh 

 

26.10. středa - snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, 
překrásná vyhlídka do údolí - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma - Judská poušť, Nabi 
Musa – muslimská pouštní poustevna s tradičním hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější 
manželky proroka Mohameda, hora Pokušení (zespodu), kde je přímo do srázu hory zasazený řecko-
ortodoxní 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), odpoledne koupání v 
Mrtvém moři v osadě El Khalia, Betlém - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu s posezením u 
vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh 

 

27.10. čtvrtek - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po 
jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, 
který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), pohoří Karmel - Mariánská svatyně 
- Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, terasovité Bahajské 
zahrady – panoramatický výhled (zvenku), odpoledne ještě cca 2 hod. koupání ve Středozemním 
moři, Betlém - večeře, nocleh – noční odjezd na letiště (cca ve 2:30 ráno)  

 

28.10. pátek –  odlet z Tel Avivu v 7:15 hod., přílet do ČR v 10:30 hod. 
 


