
Poutní zájezd do Izraele s duchovním a 

odborným doprovodem 
 

životní cesta do Izraele 

 

termín 8. - 17. listopadu 2016 

 

cena 23 490 Kč 
 

 

PROGRAM (podrobně rozepsaný program naleznete níže): 

9 pobytových dnů ve Svaté zemi - poutní cesta po nejzajímavějších místech. Návštěva dostupných 

biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, hora Blahoslavenství, Jardenit – biblická 

řeka Jordán, Tabcha, Mensa Christi, Kafarnaum, pevnost Herodeon, klášter Mar Sába 

v Judské poušti, krásné pouštní údolí Wádi Kelt, poustevna Nabí Músa, Jaffa, Tel Aviv, aj. 

Koupání v Mrtvém moři - ideální pro neplavce, ve Středozemním moři + plavba po Galilejském 

jezeře! 

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 Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství 

úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje 

hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem). 

DUCHOVNÍ DOPROVOD: 

na zájezdu bude rovněž duchovní doprovod z řad bratří františkánů z plzeňské diecéze, kteří budou 

sloužit mše na vybraných místech programu. 

UBYTOVÁNÍ: 

6x v Betlémě a 2x v Tiberiadě na *** příjemných hotelech 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 na 2 lůžkovém pokoji. V případě, že nelze 

samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek. 

PŘEPRAVA: 

letecky s renomovanou izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava kvalitním 

klimatizovaným 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, 8x ubytování, 9x snídaně, 8x 



večeře, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, ochutnávka vína Cremisan, zákonné 

pojištění CK proti úpadku. 

CENA NEZAHRNUJE: 

100 USD - platí se až v Izraeli (vstupy do vybraných hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském 

jezeře, bakšiš na hotel a pro řidiče autobusu), připojištění proti storno poplatkům (je nepovinné) 

410,- / 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), cena za jednolůžkový pokoj činí 3400 Kč /pobyt. 

PŘIHLÁŠKY: 

přihlášky na zájezd posílejte na e-mailovou adresu info@cahrdlicka.cz, případně na adresu naší 

cestovní agentury (CA Karel Hrdlička, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň), poté obdržíte cestovní 

smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na 

adresu naší cestovní agentury (CA Karel Hrdlička, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou 

na e-mail: info@cahrdlicka.cz, dále uhradit zálohu ve výši 9.000 Kč na osobu a později rovněž 

druhou zálohu ve výši 9 000 Kč (na zaplacení druhé zálohy Vás sami upozorníme), po připsání 

zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Cena zájezdu je kalkulována a 

neměnná do 24 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. Doplatek zájezdu, prosíme, 

zašlete nejpozději do 31. 9. 2016. 

Minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců – v současné době je tato záležitost striktně 

vyžadována při vstupu do Izraele. 

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 22-27°C. 

DÚLEŽITÉ 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 upozorněni Vaším průvodcem. 
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Program zájezdu 
 

1. den (úterý 8. listopadu): 

 

sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v Praze v 19:15 hod. večer v odletové hale SEVER 

TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, odbavovací pult od č. 157, přičemž vlastní odlet je ve 

22:15 hod. Dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních 

kontrol. 

 

2. den (středa 9. listopadu): 

 

přílet do Izraele v brzkých ranních hodinách, transfer na hotel do Betléma, odpočinek na pokojích, 

pozdní snídaně na hotelu, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, 

jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, možnost nákupu levných suvenýrů z 

olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh. 

 

3. den (čtvrtek 10. listopadu): 

 

snídaně, překrásné údolí Wádi Kelt - místo s extremními klimatickými podmínkami, Judská poušť - 

poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, pěší pochod (cca 2 hodiny) údolím Wádi Kelt od 

kláštera sv. Jiří do Jericha, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté dle 

biblického příběhu Jozuem, Tel Jericho – snad nejstarší lidské sídliště z doby neolitu (8.000 let př. 

n. l.), odpoledne koupání v Mrtvém moři v letovisku El Khália, návrat na hotel v Betlémě, Betlém – 

večeře, nocleh.  

 

4. den (pátek 11. listopadu): 

 

snídaně, 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, Tel Aviv - koupání ve Středozemním moři s relaxem na 

příjemné městské pláži, alternativně pro zájemce volný program (prohlídka zajímavostí Tel Avivu, 

nákupy atd.), návrat do Betléma, večeře, nocleh 

 

5. den (sobota 12. listopadu): 

 

snídaně, celý den Jeruzalém, výjezd na Olivovou horu - jedinečná panoramatická vyhlídka na starý 

Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, 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, odpoledne cca 2 volno 

na bazaru, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh. 

 

6. den (neděle 13. listopadu): 

 

brzká ranní snídaně (+ později snídaně formou balíčků), brzký odjezd do Jeruzaléma na ranní 

bohoslužbu v chrámu Božího hrobu, snídaně na střechách Starého Města, pokračování programu v 

Jeruzalémě - Chrámová hora (bude-li z bezpečnostních důvodu zavřená zrealizujeme adekvátní 

náhradu) - posvátné místo pro židy, muslimy i křesťany, Skalní dóm (dominanta Jeruzaléma), 

mešita Al-Aksa, zeď Nářků - zbytky západní zdi chrámového okrsku, na němž stál 2. židovský 

chrám zničený ve válce židovské v 1. stol. n. l., hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední 



večeře Kristem, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále 

Davida, návrat na hotel, večeře, nocleh. 

 

7. den (pondělí 14. listopadu): 

 

snídaně, Herodeon – významná pevnost nedaleko Betléma – luxusní venkovské sídlo krále Heroda 

a zároveň místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek, návštěva kláštera 

Mar Sába, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby (vstup přímo do kláštera je povolen pouze mužům, pro 

ženy bude zajištěna krásná panoramatická procházka v okolí kláštera s nádhernými výhledy), 

odpoledne volný program v Betlémě s možností zúčastnit se duchovního rozjímání pod vedením 

bratří františkánů, večeře, nocleh. 

 

8. den (úterý 15. listopadu): 

 

snídaně, přesun na sever Izraele, Nazaret – místo Ježíšova dětství a mládí, bazilika Zvěstováni 

Panně Marii a kostel sv. Josefa, Kána Galilejská – místo prvního Ježíšova zázraku, ubytování na 

hotelu v Tiberiadě, večeře, nocleh. 

 

9. den (středa 16. listopadu): 

 

snídaně, hora Blahoslavenství s nádherným výhledem na Galilejské jezero, Tabcha – místo Ježíšova 

zázraku rozmnožení chleba a ryb, Mensa Christi, Kafarnaum – dlouhodobé místo Ježíšova působení 

s pozůstatky domu sv. Petra a rovněž vzácné synagogy ze 4. st. n. l., možnost poobědvat místní 

specialitu – tzv. rybu sv. Petra, plavba po Galilejském jezeře – krásný zážitek, návrat na hotel v 

Tiberiadě, večeře, nocleh. 

 

10. den (čtvrtek 17. listopadu): 

 

snídaně, Jardenit – místo na řece Jordán (možnost sestupu přímo do vod řeky), které je tradicí 

spojované s Ježíšovým křtem, přesun na pohoří Karmel do místa zvaného Muchraka, kde se udál 

souboj proroka Eliáše s proroky pohanského boha Baála, možnost poobědvat tradiční druzský 

pokrm, po obědě již odjezd na Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu, vlastní odlet v 17:55 

místního času s příletem do Prahy ve 21:10 středoevropského času. 

 

Kontakt na veškeré informace k zájezdu a přihlášky: Karel Hrdlička, Partyzánská 822/16, 

312 00 Plzeň, e-mail: info@cahrdlicka.cz, tel: 606 285 926. 
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