
Příloha ACEP 3/2013 

IZRAEL  

Pouť plzeňské diecéze v rámci 
České národní pouti do Svaté země 

7. – 14. 11. 2013 
17.500,- Kč  

ODLET:   7. 11. z Prahy letiště Václava Havla 
 

PŘÍLET:  14. 11. do Prahy letiště Václava Havla 
 

PROGRAM:  Jedná se vyloženě o poutní cestu církevního charakteru s naprosto výjimečnou náplni ve smyslu národní 
pouti věřících z České republiky k ukončení roku víry, která se koná opět po 76 letech!!! za účastí naších biskupů a 
významných politických představitelů naši země. Během 8. - 10. 11. bude na všech 3 hlavních bohoslužbách přivítání a 
přítomnost nejvyšších duchovních a politických činitelů Izraele a Palestiny. 
 
Strávíme 8 pobytových dnů ve Svaté zemi - putování po biblických místech v Kristových stopách. Každodenní mše svatá. 
Návštěva dostupných biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Jericho, Tábor, Kána Galilejská, Karmel, Ein 
Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tiberias, pevnost Herodium, Tabgha, Petrův primát, biblická 
řeka Jordán, památník Yad Vashem aj. Koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce a plavba po Galilejském jezeře!  
 

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě v *** hotelích Star, St. Antonio, nebo Betlehem Inn s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích. 
Všechny dotčené hotely jsou na přibližně stejné úrovni a poskytují velice dobrý standard umocněný téměř 20 letou 
spoluprací 
 

PŘEPRAVA: letecky s renomovanou izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovanými turistickými 
autobusy 
 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, turistické 
autobusy v Izraeli, 7 x ubytování v hotelu, 7 x snídaně, 7 x večeře – z toho k závěru pobytu speciální večeře s posezením 
a s ochutnávkou vína v malebné orientální restauraci nedaleko Betléma, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis 
průvodce, duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku. 
 
 

CENA NEZAHRNUJE: 60 USD vstupy do všech hrazených objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd auty na horu 
Tábor, bakšišné na hotel, bakšišné pro řidiče autobusu, připojištění proti stornu (nepovinné) 240,-/os. /pobyt, nutné 
uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, jinak nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky 

viz  www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), příplatek za 1 lůžkový pokoj 1.800,- Kč. Všichni účastníci 
slavnostních bohoslužeb budou povinováni uhradit rovněž poutní poplatek ve výši cca 40 USD na organizační zajištění 
národní pouti 
 

POKYNY:  Přihlásit se můžete nejpozději do 26. dubna 2013 – počet míst je ale omezen, proto, pokud máte vážný zájem 
o účast na pouti, přihlaste se co nejdříve! K přihlášení je nutné uhradit zálohu ve výši nejméně 8.000 Kč za osobu (lze i 
celou základní cenu), celá platba musí být uhrazena nejpozději do 10. 10. 2013, minimální platnost cestovního dokladu 
6 měsíců 
Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je 
separovaným územím odděleným od „turistického“ Izraele. Bohužel propaganda působí na lidi tak, že cestovat do Izraele 
je nebezpečné, což skutečně není. 
Několik týdnů před odletem ještě obdržíte finální informace a pokyny k tomuto poutnímu zájezdu.  
  

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do 
vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 150 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty 
kolem 20 – 26°C – ideální počasí na poutně-poznávací zájezd 
 

PŘIHLÁŠKY: Anna Šlajsová, mob.: 731 619 698, e-mail: slajsova@bip.cz, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 
35, 301 00 Plzeň 

http://www.avetour.cz/pojisteni
mailto:slajsova@bip.cz


Předpokládaný program v Izraeli ve dnech 7. – 14.11. 2013. 
 

7. 11. čtvrtek - sraz všech účastníků v Praze na letišti Václava Havla ráno v 07:00 hod. v odletové hale SEVER -TERMINÁL 
1, odbavovací pulty od č. 175-178, vlastní odlet je v 10:10 hod., v odpoledních hodinách přílet to Tel Avivu, transfér na 
hotel do Betléma – ubytování, večeře, po večeři ještě dle zájmu přednáška o poutích do Svaté země za dob našich 
předků 
 

8. 11. pátek – snídaně kolem 06:00 hod., odjezd na sever do Galileje - Tabgha - nasycení zástupů - zázračné rozmnožení 
chleba a ryb, Mensa Christi - Petrův apoštolský primát, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha 
zázraků a znamení, dům rybáře Petra, kolem 11:30 hod. příjezd na horu Blahoslavenství - (mše svatá) – hora Osmera 
Blahoslavenství – Ježíšovo „Horské“ kázání, mše svatá celebrována biskupy moravských a českých diecézi, plavba lodí po 
Galilejském jezeře, přejezd z Tiberiasu do baziliky Zvěstování do Nazaretu ke společné modlitbě sv. Růžence, večer 
návrat do Betléma, večeře, nocleh 
 

9. 11. sobota – snídaně, dopoledne program v centru Betléma – bazilika Narození Páně, jesličky, kostel sv. Kateřiny s 
původními jeskyněmi, kostel Mléčné jeskyně s kojící Madonou, nákup levných suvenýrů s olivového dřeva, v 11:00 hod. 
přejezd na Pole pastýřů, kde bude další společná slavnostní bohoslužba po širým nebem za účasti našich nejvyšších 
duchovních církevních představitelů, odpoledne odjezd na Herodium - jedna z významných pevností - luxusní venkovské 
sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), Betlém – speciální společná 
večeře v orientální restauraci na Poli pastýřů s posezením s ochutnávkou vína a s ukázkou palestinkého folklóru, 
ubytování 
  
10. 11. neděle - snídaně, Jeruzalém – příjezd k Jaffské bráně – vstup do Starého města, Golgota - chrám Božího hrobu – 
místo ukřižování Ježíše Krista, po Křížové cestě přesun (via Dolorosa) k bazilice sv. Anny, kde bude celebrováná třetí a 
závěrečná slavná mše svatá vedená českými a moravskými biskupy, bránou sv. Štěpána (Lví brána) opustíme Staré 
město přes údolí potoka Cedron a postupně vystoupáme na Olivovou horu, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám 
Hrobu Panny Marie, bazilika Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud mimo jiné 
Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Páter Noster s mozaikovými 
zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory „kaple“ s místem 
Nanebevstoupení Ježíše Krista, Betlém, ubytování, večeře 
 

11. 11. pondělí – snídaně, významná biblická hora Tábor - bazilika Proměnění Páně, Kána Galilejská - první Ježíšův zázrak 
- proměnění vody ve víno, Nazaret - mše svatá v bazilice Zvěstování, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny, pohoří Karmel - 
Mariánská svatyně - Stella Maris (malá bazilika), jeskyně proroka Eliáše, překrásná vyhlídka na Haifu, Caesarea Přímořská 
- ohromující „trosky“ antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, 
působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Betlém, 
ubytování, večeře 
 

12. 11. úterý – snídaně, Jeruzalém - Chrámová hora (podmíněno otevírací dobou a časovým podmínkám) - mešita Al-
Aksa, Skalní dóm - dominanta Jeruzaléma, biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, 
Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion - Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře a Seslání 
Ducha sv., Davidův hrob – tradiční místo hrobu krále Davida, bazilika zesnutí Panny Marie - mše svatá, kratší polední 
volno k nákupům a návštěvě bazaru, odpoledne ještě prohlídka sugestivního památníku Yad Vashem, připomínajícího 
nezměrné utrpení židovského národa, zejména během 2. světové války, Betlém, ubytování, večeře 
 

13. 11. středa  -  snídaně, mše svatá v bazilice Narození Páně v Betlémě u sv. Kateřiny, poté výjezd z Betléma -  
překrásné údolí Wádi Quelt - poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení - výhled z centra města, 
Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, Elíšův pramen, Zachův fíkovník, v době 
přestávky lze navštívit fakultativně Tel el Sultan - nejstarší naleziště lidského osídlení (neolit), koupání v Mrtvém moři 
cca 2 – 2,5 hod., Betlém, ubytování, večeře. 
 

14. 11. čtvrtek - snídaně, Ein Karem - místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikát, (bazilika Navštívení), mše 
svatá, bazilika Narození Jana Křtitele, prohlídka Knessetu (zvenku) místa, kde zasedá izraelský parlament + obří menora 
zobrazující dějiny židovského národa, v podvečerních hodinách odlet z Tel Avivu do ČR s příletem do Prahy ve 21:15 hod. 
na letiště Václava Havla 
 

* Program zajišťuje - CK AVETOUR s.r.o., která si vyhrazuje právo k případné změně na odletu a příletu související 
 s letovým řádem letecké společnosti El Al 

* u denního programu může být pozměněný sled navštívených míst i s přihlédnutím k místním podmínkám a aktuální 
 situaci    


