
Izrael
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD 

Program:

1. deň – prílet na  letisko Tel Aviv – Ben Gurion, transfer 
do hotela na pobreží Stredozemného mora.

2. deň – raňajky. Caesarea - významná archeologická 
lokalita, staroveké mesto vystavané za  kráľa Herodesa, 
pokračovanie do  mesta pod  horou Karmel – Haify, náv-
števa svetového centra Bahaiskej viery so  zlatou kupolou 
a  nádhernými záhradami (UNESCO), z  ktorých je výhľad 
na Haifský záliv. Odchod do Akka, starobylého prístavného 
mesta so zachovanými podzemnými opevneniami z bývalej 
križiackej pevnosti. Večera a nocľah.

3. deň – raňajky, presun ku Galilejskému jazeru, plavba 
loďou,  príchod do Kafarnaumu - Ježišovho mesta, návšteva 
synagógy  a domu sv. Petra. Zastávka v Nazarete – bazilika 
Zvestovania a  kostol sv. Jozefa. Podľa časových možností 
prechádzka malebnými uličkami mesta Sefad, jedného 
zo  štyroch svätých miest judaizmu, známeho tiež učením 
kabala, plného galérií miestnych umelcov. Návšteva jednej 

z miestnych synagóg. Ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, autokarový presun na Golanské výšiny 
s  krásnym výhľadom do  okolia. Možnosť návštevy jed-
ného z  množstva izraelských vinárstiev s  ochutnávkou. 
Pokračovanie do  najstaršieho dodnes fungujúceho mesta 
na svete – Jericha, pohľad na Horu pokušenia a Tel Jericho. 
Prechod cez Júdsku púšť. Podľa časových možností výhľad 
na údolie Vadi Quelt a ortodoxný kláštor sv. Juraja. Večera 
a nocľah.

5. deň – raňajky, po  raňajkách výstup na  Olivovú 
horu s  panoramatickým výhľadom na  celý Jeruzalem, 
Getsemanská záhrada s  bazilikou Všetkých národov, orto-
doxný kostol Hrob Panny Márie v  údolí Cedron, pokračo-
vanie do starého mesta cez  Via Dolorosa - Krížová cesta 
so  zakončením v  chráme Božieho hrobu. Návšteva pales-
tínskeho Betlehema, prehliadka Baziliky narodenia, kde 
je možné uvidieť jaskyňu - miesto narodenia Ježiša Krista, 

Bazilika sv. Kataríny. Ubytovanie a nocľah. 

6. deň – raňajky, pokračovanie v  prehliadke Jeruzalema 
návštevou Múzea holokaustu Yad Va Shem, židovská štvrť 
(Múr nárekov, Menora, Cardo) a ďalšie zaujímavé miesta 
podľa časových možností. Večera a nocľah.  

7. deň – raňajky, príchod do  oblasti Mŕtveho mora, 
púštna pevnosť Masada (UNESCO), vybudovaná kráľom 
Herodesom. Možnosť kúpania v Mŕtvom mori, ktoré je je-
dinečným zážitkom na celý život. V prípade časovej rezer-
vy Qumran – nálezisko zvitkov od  Mŕtveho mora. Večera 
a nocľah. 

8. deň – raňajky. Autobusová prehliadka historického 
centra Tel Avivu, „Biele mesto“ – Bauhaus (UNESCO), 
prehliadka najstaršej časti mesta - bývalého rybárskeho 
mestečka Jaffa. Transfer na letisko, odlet.

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

19.02. - 26.02., 18.06. - 25.06., 02.07. - 09.07. 1595 1585

05.03. - 12.03.*, 26.03. - 02.04.*, 30.04. - 07.05.*
07.05. - 14.05.*, 03.09. - 10.09.*, 08.10. - 15.10.*
22.10. - 29.10.*, 29.10. - 05.11.*, 12.11. - 19.11.*

1685 1675

26.11. - 03.12. 1595 1595

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v hoteli s polpenziou, letecká doprava Viedeň - Tel Aviv - Viedeň, transfer letisko - hotel - 
letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, vstupy a prehliadky podľa programu okrem vstupu na pláž pri 
Mŕtvom mori. Povinné príplatky: servisné poplatky 250 EUR/os., prepitné vodičom a sprievodcovi cca 45 EUR/os. (platba 
na mieste),  palivový a emisný príplatok 25 EUR/os. Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia 
COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 410 EUR, resp. 
450 EUR/7 nocí (termíny označené *), nápoje počas večere. Upozornenie: na vstup do Izraela je potrebný cestovný pas platný 
min. 6 mesiacov po návrate (občania SR).
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https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/izrael-letecky

