
Program Ludmila 22. února  -- 3. března 2019 
1. den: Pátek, 22. února: 

Přílet ca. 16.0 hod. a jízda klimatizovaným autobusem do Eilatu 
 Večer začátek šabatu. 

Večeře a nocleh v  Eilatu. Po večeři krátké seznámení. 
2. den: Sabat 23. února:  

Celý den v Eilatu: Národní rezervace Timna, Stan setkávání na poušti s výkladem, Podmořská 
observatoř, okružní jízda městem 

 Fakultativně: Petra! Dnes cena kolem 400.00 USD! 
Večeře a nocleh v Eilatu. Po večeři Fredi Winkler. Balíme, po snídani odjezd do Jeruzaléma. 

3. den: Neděle, 24. února: 
JÍZDA do Jeruzaléma úvalem Arava k Mrtvému moři! Koupání v Mrtvém moři; 

 Lanovkou na Massadu; dále podél Mrtvého moře do En Gedi  
Dále Kumran a do Kasr Al Yahud, křestní místo na Jordánu, kde pravděpodobně křtil Jan 
Křtitel a kde byl pokřtěný Pán Ježíš. Kdo zde chce být pokřtěný, oznámit den předem, připraví 
si plavky!   
Večeře a nocleh v Jeruzalémě. Po večeři biblická s Fredim. 

4. den: Pondělí 25. února: 
Jízda k Herodeonu, Herodův hrad a jeho hrobka; dále krátká návštěva Betléma, pláně pastýřů, 
kde andělé oznámili zrození Spasitele. 

 Dále Staré Město Jeruzaléma s Křížovou cestou (Via dolorosa), Chrám svatého hrobu a Bethesda 
 Večeře a nocleh v Jeruzalémě, po večeři setkání s Gerloffovými. 
5. den: Úterý, 26. února:  

Ráno návštěva Chrámové Hory, dále Hora Sión a kostel kohoutího kokrhání, kde byl souzený 
před veleradou Pán Ježíš, dále na Olivovou horu, odtud pěšky kolem kaple na místě, kde Pán 
Ježíš plakal nad Jeruzalémem, Getsemane; návštěva Hasmonejského tunelu  u Západní 
chrámové zdi. 

 Nakonec návštěva Gordonovy zahrady se skalním hrobem. Večeře Páně. 
Večeře a nocleh v Jeruzalémě. Pokud máte otázky, může být večer 
otázek s Fredim. Balíme. Po snídani jedeme do Haify. 

6. den: Středa, 27. února: 
Jízda do Haify po návštěvě Yad Vashem, památníku holocaustu; odtud do En Kerem, rodiště 
Jana Křtitele! Dále kolem Emaus. Zde se dva učedníci setkali se Zmrtvýchvstalým Pánem. 
Polední přestávka v Jaffě. Pobřežní komunikací kolem Středozemního moře do 
(nejkrásnějšího) izraelského města – největšího středomořského přístavu Haifa! 
Večeře a nocleh v Beth-Shalom v Haifě. Po večeři procházka večerní Haifou. 

7. den: Čtvrtek, 28.února:  
Golan s výrobou košer vín; polední přestávka na Golanech -- Birkat Ram, dále k prameni  
Jordánu, biblická  Cäsarea Filipova, kde Petr vyznal, že Pán Ježíš je Mesiáš a Boží Syn. 

 Večeře a nocleh v Haifě, po večeři eventuálně něco o službě dětem. 
8. cen: Pátek, 1. března – začátek šabatu 

Jízda na Horu Blahoslavenství; Tabgha, s kostelem svatého Petra, cestou k moři po pravé 
straně na plotu seznam všech papežů až po současného posledního. Tady setkání učedníků po 
marném rybolovu se zmrtvýchvstalým Pánem, který jejich síť zázračně naplnil. Dále 
Kafarnaum, jízda dobovou lodí po Genezaretském jezeře, oběd v En Gev, možnost dát si 
Petrovu rybu. Návštěva trhu s výrobky a plody kibucu. 

 Večeře a nocleh v Haifě. Po večeři biblická s Fredim. 
9.den: Sobota, 2. března 

Krátká návštěva Nazaretu (dle přání za 10 USD shlédnutí starověké vesnice z doby Pána 
Ježíše), dále do Beth-Shean, jednoho z měst Desítiměstí;  zpět přes pohoří   Gilboa, kde padl 
Saul a jeho synové. Král David toto pohoří proklel, aby zůstalo pusté. David ben Gurion hory 
požehnal, aby se zazelenaly.  
Večeře a nocleh v Haifě, po večeři zhodnocení zájezdu. Balíme, zítra se vracíme do Prahy 



10. den: Neděle, 3. března  
Jízda vesnicemi Drúzů, dále do Muchraky, obětní místo Eliášovo a jeho vítězství nad 
Baalovými proroky! Dále do přímořské Cezareje, prohlídka letního sídla Herodova a zimního 
přístavu. 
Jízda na letiště. Odlet v 17 hodin, v Praze po 20 hodině. 

 
 

Poskytnuté placené služby: 
• 1 doprava z letiště a na letiště 

• 2 noclehy v Eilathu, Hotel Nova 

• 3 noclehy v Jeruzalémě, hotel Rimonim  

• 4 noclehy   v Haifě, hotel Beth-Shalom 

• Polopenze: bohatý izraelský snídaňový bufet a teplá večeře bez nápojů. Jeden den s plnou penzí!  

• Vstupné dle programu. 

• Lanovka na Massadu 

• Jízda lodí po Genezaretském jezeru. 

• Trinkgeld pro šoféra 

• Průvodce: Ariel nebo Fredi Winkler 
 

 

Nezapočítané služby: 
• Osobní výdaje, nápoje. 

• Eventuální vstupenky, které nejsou na programu. 
 
 

Cena: 
USD 1250 za osobu na dvoulůžkovém pokoji 
Příplatek na jednolůžkový pokoj   450 USD 
 

Počet: alespoň 22 osob! 
Pokud zájezd tohoto počtu nedosáhne do čtyř týdnů před zájezdem, bude zrušen. 
 
 
Haifa, 28. srpen 2018 
BW 


