IZRAEL - ZEMĚ MEZI TŘEMI MOŘI

Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
GALILEJSKÉ JEZERO, JERUZALÉM, MRTVÉ A RUDÉ MOŘE, TEL AVIV
Opět se vydáme na tento nesmírně zajímavý a hodnotný zájezd, jehož program, zahrnuje téměř všechna nejznámější místa
Izraele. Čekají nás náboženské památky, historická místa, nejníže položené místo planety, Galilejské jezero, průjezd pouští
a poutavý výklad. Ale také příjemně teplé klima i možnost koupání na konci jara.
Izrael je země nejen se zajímavou historií, ale překvapivě i s mnohotvárnou krajinou. Nabídne nám své zalesněné
pahorkatiny, mořské pobřeží, oázy v poušti Negev, či úchvatný výhled z pevnosti Masada.
- Ubytování v hotelech s polopenzí.
- Pojedeme až na samý jih Izraele, můžete se tedy vykoupat nejen v Mrtvém, ale i v Rudém moři.
- Zkušená průvodkyně paní Olga Žáková a místní průvodci.
- Příhodné letové časy nabízejí nezkrácené noclehy a plné využití dnů programu

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

8. 5. - 14. 5. 2023

7 dnů

48 400 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Tel Aviv a zpět vč. let. tax ve výši 12 000 Kč
dopravu autobusem
6x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
6x polopenze
průvodce
vstupné dle programu
cestovní pojištění UNIQA K15S (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 cca 40 USD a další výše neuvedené služby
vstupy na Masadu, do Podmořské observatoře (nutno objednat při zakoupení zájezdu), na některou z pláží u Mrtvého moře
a do NP Coral Beach
případné náklady spojené s testováním
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 10 900 Kč
příplatek č.1 (Pevnost Masada včetně lanovky): 700 Kč
příplatek č.2 (Podmořská observatoř v Eilatu): 750 Kč
POZNÁMKY:
Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně
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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.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 15
●

PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Tel Avivu. Z letiště se přesuneme na ubytování ke Genezaretskému jezeru. Večeře.
2. den: Nejprve navštívíme Tabghu, místo spojené s jedním z Ježíšových zázraků, dělením chlebů a ryb, kostel Primátu sv.
Petra, Capernaum a Horu Blahoslavenství. Poté se vydáme do Nazaretu a projdeme se centrem města. Přejezd na ubytování
do Betléma (2 noci), večeře.
3. den: Celodení prohlídka Jeruzaléma, Olivetská hora, Křížová cesta, chrám Božího hrobu, Zeď nářků, Hora Sion.
V Betlémě pak navštívíme Chrám Narození Páně. Návrat na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se vydáme k Mrtvému moři. Nejdříve procházka podél Davidova pramene v oáze Ein Gedi. Cesta
lanovkou na pevnost Masada (UNESCO). Koupání na nejníže položeném místě planety. Přejezd pouští do Eilatu. Ubytování
(2 noci).
5. den: Volný den v přímořském letovisku Eilat s možností koupání v Rudém moři. Dopoledne se zájemci mohou
s průvodkyní vydat na prohlídku podmořské observatoře, kde můžete obdivovat mořské živočichy v několika obrovských
akváriích (lze objednat pouze při zakoupení zájezdu). Teplota Rudého moře je příjemná i v květnu, nabízí se možnost
šnorchlování u korálového útesu NP Coral Beach (vstupné a taxi z hotelu není v ceně zájezdu). Překrásné korálové ryby
můžete jednoduše pozorovat i několik metrů od břehu.
6. den: Dopoledne návštěva národního parku Timna, zastávka na vyhlídce Ramon v nitru Negevské pouště.
7. den: Prohlídka Tel Avivu, 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.

