Izrael – Jordánsko

Termín:

04.03.- 12.03.2019
25.03. - 02.04.2019
20.11. - 28.11.2019
Cena zájazdu: 700,-€

Kód zájazdu: 3000 19
Kód zájazdu: 300 19
Kód zájazdu: 301 19

Program:
1.deň: zraz skupiny na autobus. nástupišti v Bratislave – Nivy o 16.30 hod. alebo spoločný odchod autobusom zo Žiliny
/podľa dohody/ na letisko do Viedne. Prílet do Tel Aviv, transfer.
2.deň: odchod do Cezarei Filipovej a starého mesta El Dan. Tu sa nachádza prameň rieky Jordán, Galilea - Hora
Blahoslavenstiev, Kafarnaum, Tabga, kostol Petrovho primátu, plavba po Genezaretskom jazere, večera, nocľah.
3.deň: Hora Tábor, Kána Galilejská - miesto prvého zázraku, Nazaret - bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa, podvečer
odchod do Jordánska, večera, nocľah v Jordánsku.
4.deň: Petra – kamenné mesto, večera, nocľah v Ammáne.
5.deň: Jordánsko, vrch Nebo, Madaba, Macherus, zástavka na mieste krstu Pána Ježiša, obnovenie krstných sľubov, návrat
späť do Izraela, Jericho, večera, nocľah v Betleheme.
6.deň: Betlehem – bazilika Narodenia, Bet sahur – pole pastierov. Jeruzalem – Olivová hora, kostol Pater Noster, Dominus
Flevit, Getsemanská záhrada, kostol sv. Anny, večera a nocľah.
7.deň: Jeruzalem – Hora Sion, Cenacolo, Múr nárekov, Krížová cesta, Bazilika Svätého hrobu (Golgota a miesto
zmŕtvychvstania), Rybník Siloe, Dávidov starý Jeruzalem – vykopávky Jebuzejskej pevnosti, návšteva múzea v Jeruzaleme,
večera a nocľah v Betleheme.
8.deň: Betánia - Lazárov hrob, Qumrán – arch. nálezisko zvitkov Sv. písma, Masada – bývalá Herodesova pevnosť, kúpanie
pri Mŕtvom mori, nocľah v Betleheme.
9.deň: Ein Karem- rodisko Jána Krstiteľa. Jaffa - starý prístav, návšteva kostola sv. Petra, odchod na letisko do Tel Aviv,
podvečer odlet do Viedne, v nočných hodinách návrat na Slovensko.
V cene je zahrnuté:

letenka /v prípade výrazného zvýšenia palivových poplatkov sa cena letenky môže zmeniť!/
7x ubytovanie v hoteli v Izraeli a v Jordánsku, 2 - 3 lôžkové izby so sociálnym zariadením
7x polpenzia
autobusový transfer počas pobytu v Izraeli a Jordánsku
miestny odborný sprievodca zájazdu
loď po Galilejskom jazere
taxík na Horu Tábor
vstupy do múzeií a objektov
letiskové a palivové poplatky
zodpovedný zástupca CK
V cene nie je zahrnuté: vstupy + hraničné poplatky do Jordánska/Izraela + víza Jordánsko 200,-USD /platí sa sprievodcovi na mieste/
obslužné 100,-USD /platí sa sprievodcovi na mieste/
audiosystém počas pobytu 10,- €/os./pobyt
komplexné cestovné poistenie: 44,80 €,- osoby staršie ako 70 rokov- 82,90,-€
Ubytovanie(U1):
7x hotel v Izraeli a Jordánsku
Doprava(D1):
autobusová doprava Bratislava - Schwechat – Bratislava
letecká doprava Viedeň - Tel Aviv – Viedeň
autobusový transfer počas pobytu v Izraeli a Jordánsku
Stravovanie (S1):
7x polpenzia
Pasové a vízové povinnosti:
platný cestovný pas 6 mesiacov po skončení pobytu
Zdravotné formality:
nie sú stanovené
Trasa cesty(T1):
BA – Schwechat - Tel Aviv a späť
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia

