JORDÁNSKO A IZRAEL: ZEMĚ MEZI TŘEMI MOŘI
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
EXOTICKÁ POUŠTNÍ PŘÍRODA, OBDIVUHODNÉ PAMÁTKY I MOŘE
Navštívíme místa kde byly položeny základy křesťanské víry, budeme obdivovat památky z období Říma i středověku,
mozaiky z doby byzantské, křižácké hrady, pouštní zámky. V jeepech budeme s beduínskými řidiči objevovat zákoutí
magické pouštní krajiny Vádí Ram. Můžete se okoupat v Mrtvém i Rudém moři. Jedním z vrcholů bude návštěva skalního
města Petra. Počasí je zde velmi příjemné, průměrné teploty jsou kolem 25-30 stupňů a téměř zde neprší.

Ubytování bude zajištěno v kvalitních hotelích s polopenzí a dopřejeme si také odpočinkový den u moře
v letovisku Eilat.
O hodnotný výklad se postará jedna z našich nejzkušenějších průvodkyň paní Olga Žáková navíc za
asistence místních průvodců.
Vstupy jsou v ceně zájezdu, a to včetně jordánské Petry.
Návštěva míst jako je Betlém nebo Jeruzalém by neměla chybět na seznamu žádneho cestovatele.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Ammán a Tel Aviv – Praha vč. let. tax
dopravu mikrobusem
8x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
8x snídaně
7x večeře (mimo 8. den)
průvodce
vstupné dle programu
skupinové vízum do Jordánska
cestovní pojištění UNIQA K7S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
spropitné cca 50 EUR/os. místním řidičům a průvodci
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 9 500 Kč
připojištění UNIQA P2+K2 na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v
ČR - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 1 630 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 14
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PROGRAM:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Ammánu. Krátká okružní jízda městem. Ubytování u Mrtvého moře (2 noci).
2. den: Ruiny starověkého města Džaraš, mozaiky ve městě Madaba a biblická hora Nebo.
3. den: Místo křtu Ježíše Krista v Betánii (UNESCO). Podél Mrtvého moře a pouštní krajinou s nádechem Islandu na hrad
Kerak. Ubytování u Petry (2 noci).
4. den: Celodenní prohlídka skalního města Petra (UNESCO).
5. den: Písečné duny a skalní útvary v poušti Wádí Rum (UNESCO), jízda v terénních automobilech, přesun do Izraele
a návštěva podmořské observatoře v Eilatu. Ubytování (2 noci).
6. den: Celodenní pobyt v Eilatu s možností koupání v Rudém moři i v hotelovém bazénu. Fakultativně možnost návštěvy NP
Timna.
7. den: Pevnost Massada (UNESCO), koupání v Mrtvém moři. Ubytování v Jeruzalému.
8. den: Prohlídka Jeruzaléma, Olivetská hora, Zeď nářků, kostel sv. Anny, Křížová cesta, chrám Božího hrobu (celé Staré
město je v UNESCO), Yad Vashem a další zajímavá místa. Návštěva chrámu Narození Páně v Betlémě. Přejezd na ubytování
do Tel Avivu.
9. den: Průjezd starým i moderním Tel Avivem a procházka po starobylém městě Jaffa se zbytky jednoho z nejstarších
přístavů na světě. 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.
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska cestující do Jordánska musejí být vybaveni cestovním pasem, jehož
platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobu pobytu. Čeští i slovenští občané mohou na území Jordánska
vstoupit pouze s platným vízem (skupinové vízum je zahrnuto v ceně zájezdu). 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: Zájezdu se mohou aktuálně zúčastnit pouze klienti s platným certifikátem EU
Covid 19 o očkování. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny
před odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Jordánska: 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.

