KČT, odbor ŠLÁPOTY HNĚVKOVICE U HUMPOLCE
pořádá
zahraniční expedici IZRAEL – PALESTINA – 27.10. - 3.11.2019

Letecká doprava

Předpokládaný let se společností El Al - jedná se o předběžný letový řád, který se může do odletu změnit
Datum Letecká společnost Trasa Časy (místní)
Neděle 27.10.2019 El Al Praha – Tel Aviv 11:55 – 16:35
Neděle 3.11.2019 El Al Tel Aviv – Praha 07:30 – 10:40

Program

1. den – neděle 27.10.2019 - Praha – Tel Aviv - Jeruzalém
Sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla ráno v 08:45 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1,
odbavovací
pult od č.171-178, vlastní odlet je ve 11:55 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je
nezbytný z
důvodů bezpečnostních kontrol.
Po přistání v Tel Avivu transfer autobusem na hotel, Betlém - večeře
1. noc - Belém

2. den – pondělí 28.10.2019 - Betlém

Snídaně v hotelu. Poté vyrazíte na Herodium - jedna z významných pevností a luxusní venkovské sídlo krále
Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek). Dále návštěva kláštera Mar
Saba,
kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby (zde nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup
zapovězený). Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým
údolím
nad Mrtvým mořem, oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných
suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno.
Večeře a 2.noc - Betlém

3.den – úterý 29.10.2019 – Jordán, Galilejské jezero, Tiberias

Snídaně v hotelu, následuje odjezd k Jardenit - biblická řeka Jordán, Tabgha – dolní bazilika Nasycení
zástupů zázračného rozmnožení chlebů a ryb, jedinečné mozaiky ze 4. století n.l., horní kostel – místo Petrova
primátu,
Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra,
synagoga ze
3. století n. l.,
Odpoledne plavba po Galilejském jezeře, kratší procházka Tiberiasem – zbytky osmanského opevnění,
synagoga,
návštěva termálních lázní – vnitřní i venkovní bazén, pára, sauna, teplota vody cca 30 - 33 stupňů.
Návrat do hotelu, večeře.
3. noc – Betlém

4. den – středa 30.10.2019 – Wadi Quelt, Jericho, koupání u Mrtvého
moře
Po snídani v hotelu odjezd do překrásného údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými
podmínkami,
úchvatná vyhlídka do údolí, Judská poušť, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Nabi Musa –
muslimská poustevna s hrobem Mojžíše a hrobkou Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda, hora
Pokušení, 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 relax a koupání u Mrtvého moře, nedaleko Jericha.

Návrat do hotelu, večeře.
4. noc - Betlém

5. den – čtvrtek 31.10.2019 – Kumrán, Masada, koupání u Mrtvého moře
Snídaně v hotelu.
Odjezd do Kumránu – zřejmě nejimpozantnější archeologické naleziště 20. století - vykopávky včetně
rituálních
lázní, které náležely skupině esejců, lokalita nálezu svitků od Mrtvého moře. En Gedi – místo, kde podle
Starého
zákona král David bojoval se Saulem, národní přírodní park s wádí - jezírky a vodopády, největší vodopád
krále
Davida, pevnost Masada (fakultativně – k platbě na místě cca 23 USD) - Herodův palác, kde se mimo jiné
ukrýval i
před obávanou egyptskou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol
židovské
nezávislosti, svobody a heroizmu. Odpoledne koupání v Mrtvém moři.
Návrat do hotelu, večeře.
5. noc – Betlém

6. den – pátek 1.11.2019 – Magido,Tel Aviv
PO snídani v hotelu vyrazíte do Megida - starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici
ztotožněné s
Armagedonem. Tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv.Vozové město
s 30 m
dlouhým podzemním tunelem. Dále Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města,
které po
jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta Působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr,
který zde
obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka),.
Tel Aviv – procházka po příjemné městské pláži, prohlídka staré Jaffy, 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.
Otužilci se mohou i krátce vykoupat.
Návrat do hotelu, večeře.
6. noc - Betlém

7. den – sobota 2.11.2019 – celodenní Jeruzalém

Po snídani vás čeká celodenní objevování Jeruzaléma. 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, Jidášova jeskyně zrady, poté přesun přes údolí
potoka Cedron do Starého města - Litostrotos - podzemní kanály Jeruzaléma - zbytky Antoniovy pevnosti,
Hadriánův oblouk, Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a
Odsouzení Pontským Pilátem - Golgota - chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista,
Zeď
nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť s Cardem – stará římská obchodní ulice, kopie
mozaiky
Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva, Sionská brána, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední
večeře Krista, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida.
Na závěr dne vás čeká speciální večeře s posezením u vínka místní betlémské
značky Cremisan.
7. noc – Betlém

8. den – neděle 3.11.2019 – Návrat do Prahy

Lehká snídaně, cca ve 03:00 hod. odjezd na letiště, v 07:30 hod. odlet z Tel Avivu, s příletem v 10:40 hod.
místního
času do Prahy na letiště Václava Havla

Cena zájezdu zahrnuje:
● leteckou dopravu Praha - Tel Aviv – Praha s El Al
● letecké a bezpečnostní taxy
● palivový příplatek - v případě změny výše palivového

příplatku bude jeho aktuální cena v Kč sdělena
1měsíc před odletem a rozdíl bude doúčtován
● autobus v Izraeli
● 7x ubytování v Betlémě v příjemném hotelu střední třídy 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.)
● 7x snídaně
● 7x večeře
● 1x oběd ve stylové restauraci
● servis průvodce
● cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu od Allianz
● zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/99 Sb

Cena zájezdu nezahrnuje:
● Obědy, pokud nejsou uvedeny v odstavci „Cena zahrnuje“
● Útrata osobní povahy (minibary apod.)
● příplatek 90 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí

po Galilejském jezeře, spropitné na hotel,
bakšišné pro řidiče autobusu) - platí se až v Izraeli pouze v USD

Další informace:
● Pořadatel zájezdu: CK Avetour s.r.o.
● CK AVETOUR si vyhrazuje právo k

případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu
letového řádu nebo případné změny místních podmínek
● Denní program může mít ještě jiný časový sled
● Možnost navštívit i pevnost Masada (fakultativně) lanovou dráhou - obě cesty včetně vstupu do pevnosti
cca 24 USD. Výklad k pevnosti Masada v autobuse či před objektem
● minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu ze země

Cena zájezdu za osobu
ve 2-3lůžkovémpokoji.......................... 22 400,- Kč.

Cestovní a storno pojištění

Pro všechny účastníky zahrnuto v ceně cestovní pojištění i pojištění storna zájezdu (se spoluúčastí 20%) u
Allianz

