
            Izrael …víc než jen dovolená ®  

 

Ekumenická mise KKL do Izraele 2018 
18. - 25. 3. 2018 (neděle-neděle) 

 
Letový řád - SmartWings  QS1286/18MAR PRG TLV 23:50 04:35 (+1) QS1285/25MAR TLV PRG 18:25 21:30    

   
Velikost skupiny:  cca 40 osob 
 

Místní licencovaná průvodkyně: Dalia Weber (+972 52 2741076)   Bus:  řidič Adi Harari (+972 54 8144222) 
 
 
18.3. NE 
Sraz účastníků na letišti ve 21:45, odbavení a odlet do Tel Avivu ve 23:50. 
 

19.3. PO 
Přílet 04:35, transfer do Akko, snídaně, ubytování v hotelu Palm Beach a odpočinek; ve 12:00 odjezd do Rosh ha-Nikra (známé 
vápencové jeskyně - lanovkou), pak pokračování do parku Goren (vyhlídka na hrad Monfort), dojezd do Tiberias, ubytování 
v hotelu Prima Too, večeře a noc. 
 

20.3. ÚT 
Po snídani odjezd v 07:30 do osady Metula (vyhlídka na Libanon), potom národní park Tel Dan, (pramen Jordánu), a národní 
park Nimrod Fortress, pokračování k Mas’ade do oblasti izraelsko-syrské hranice, odkud budeme sledovat frontovou linii 
z doby Jomkipurské války (1973) a zastavíme se u památníku známé tankové bitvy, která proběhla v tzv. Údolí slz; pak 
přejezd do Adir Winery (ochutnávka vína); odtud do Safedu (prohlídka) a večer návrat do Tiberias; večeře a noc.  
 

21.3. ST 
Po snídani odjezd údolím Jordánu na jih, návštěva národního parku Kokhav ha-Yarden (křižácký hrad Belvoir); odtud přejezd 
do Jeruzaléma a tam odpolední prohlídka Starého města, navečer ubytování v hotelu Jerusalem Gate, večeře a noc. 
 

22.3. ČT 
Tento den navštívíme Yad Vashem (Muzeum holocaustu) a Har Herzl, v poledne přejezd do Israel Museum, (svitky od Mrtvého 
moře, model II. jeruzalémského chrámu, archeologické, národopisné a umělecké sbírky apod.), zpět do hotelu, večeře a noc. 
 

23.3. PÁ 
Po snídani odjezd z hotelu k Mrtvému moři, napřed návštěva národního parku Masada (doprava lanovkou), pak možnost 
koupání v Mrtvém moři, na závěr přejezd do Tel Avivu, ubytování v hotelu Deborah, šabatová večeře a noc. 
 

24.3. SO 
Po snídani prohlídka staré Jaffy, čtvrti Neve Tsedek, Independence Hall a Rothschild Boulevard; po poledni přejezd do 
národního parku Caesarea a prohlídka; zpět do Tel Avivu, večeře a noc. 
 

25.3. NE 
Po snídani volno (event. Shuk ha-Carmel), v poledne vyklidit pokoje; ve 14:30 transfer na letiště, odbavení a odlet do Prahy. 
 

Cena za osobu v 2-lůžkovém pokoji   29.850 Kč  
 

Fakultativně: Příplatek za ubytování na 1-lůžkovém pokoji     8.490 Kč 
Připojištění úhrady léčebných výloh v zahraničí       490 Kč 

 
V ceně zahrnuto: letenka, ubytování s polopenzí, místní doprava dle programu, 6x vstupné do Národních parků, lanovka v Rosh 

ha-Nikra a na Masadu, ochutnávka vína v Adir Winery, vstupné do Israel Museum  v Jeruzalémě a Independance 
Hall v Tel Avivu, příspěvek 300 Kč na výsadbu jednoho stromku, spropitné pro průvodkyni a řidiče 

 
V ceně nejsou: obědy, nápoje při večeřích, výdaje osobního charakteru 


