ADVENT - JERUZALÉM A BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Poznávací, Svět s průvodci Periscope, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
HODNOTNÝ VÝKLAD MÍSTNÍHO PRŮVODCE I PŘÍJEMNÉ KLIMA
Pojeďte s námi pět zažít adventní atmosféru do kolébky křesťanské víry. Projděte se zkušeným průvodcem po Starém městě,
centru Jeruzaléma, Betléma a Tel Avivu. V tomto období máte možnost vyhnout se davům návštěvníků a užít si
návštěvu Izraele ve větším klidu a pohodě.
Kromě hlavních památek Jeruzaléma a Betléma se také vydáme na celodenní výlet k Mrtvému moři. Stanete na nejníže
položeném odkrytém místě na zemském povrchu. Za příznivého počasí se můžete i koupat. Zastavíme se v archeologickém
nalezišti v Kumránu, kde byla nalezena hlavní část tzv. svitků od Mrtvého moře. Navštívíme starověkou pevnost Masada
vybudovanou na vrcholu skalního útesu v Judské poušti. Nahoru i zpět se pohodlně dopravíme lanovkou.
Teplota v Jeruzalému a Betlémě by se měla pohybovat mezi 15-20 stupni a u Mrtvého moře mezi 20-25 stupni Celsia.
Ubytování zajištěno v kvalitních hotelech s polopenzí.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

30. 11. - 3. 12. 2023

4 dny

29 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha - Tel Aviv a zpět vč. let tax
dopravu autobusem
3x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
3x snídaně, 3x večeře
česky hovořící průvodce
vstupné dle programu
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19).
CENA NEOBSAHUJE:
spropitné řidiči a místnímu průvodci cca 30 USD
další stravování
případné náklady spojené s testováním
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 700 Kč
příplatek č.1 (Masada - vstupné včetně lanovky): 600 Kč
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POZNÁMKY:
Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně
šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael. Máte-li v pase razítka z arabských zemí, můžete být dotazováni,
za jakým účelem jste do těchto zemí cestovali.
Česky hovořící průvodce bude čekat na místě, během letu i celého zájezdu Vás doprovodí delegát CK.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 15
●

●
●

PROGRAM:
1. den: Před polednem odlet z Prahy do Tel Avivu. Z letiště se přesuneme na ubytování do Betléma (2 noci), večeře.
2. den: Celodenní výlet k Mrtvému moři. Cesta lanovkou na pevnost Masada s nezapomenutelnými výhledy na okolní
poušť (nutno objednat při zakoupení zájezdu). Návštěva archeologického naleziště v Kumránu, kde byly nalezeny Svitky od
Mrtvého moře. V případě příznivého počasí koupání v Mrtvém moři. Zastávka v Jerichu. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Dopoledne prohlídka Jeruzaléma, Olivetská hora, Zeď nářků, Křížová cesta, chrám Božího hrobu a další zajímavá
místa. Odpoledne návštěva chrámu Narození Páně v Betlémě. Ubytování v Jeruzalémě. Večeře.
4. den: Prohlídka Tel Avivu, obchod s diamanty, staré město Jaffa a večer odlet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Státu Izrael a Palestinská
autonomní území se strojově čitelným cestovním pasem platným minimálně šest měsíců v den předpokládaného
opuštění Státu Izrael. Vízum se nevyžaduje, pakliže pobyt nepřesáhne tři měsíce a je nevýdělečné povahy. Zpravidla se žádá
zodpovědět dotazy týkající se nadcházejícího pobytu (účel, místo, doba, příbuzní nebo známí v Izraeli / Palestinských
autonomních územích), případně předchozího pobytu apod. Máte-li v pase razítka z arabských zemí, můžete být
dotazováni, za jakým účelem jste do těchto zemí cestovali. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem,
bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Izraele: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,
podmínky vstupu se mohou měnit.

