AWER TOUR s. r. o.
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297,
mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz

---------------------------------------------------------------------------

Vás zve na pouť do

SVATÉ ZEMĚ
IZRAEL + JORDÁNSKO
Termín:

13. 3. – 21. 3. 2009 (9 dní)

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické
dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří
světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě
neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

Cena 18 900,- Kč
V ceně je započítáno:
- letenka
- 8x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním
zařízením
- vstupy ve Svaté zemi
- doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi
- odborný průvodce – kněz
V ceně není započítáno:
- letištní poplatky 1 800,- Kč
- letecká společnost Air Slovakia zařadila palivový příplatek. Jeho
výška se pohybuje podle ceny ropy a stanovuje se na kalendářní
měsíc dopředu. K 1. 11. 2008 byl stanoven palivový příplatek ve
výši 2 900,- Kč (jeho výše se může změnit)
- obslužné 35,- USD (platí se průvodci ve Sv. zemi)
- komplexní cestovní pojištění 35,- Kč/den

PROGRAM POUTNICKÉHO ZÁJEZDU:
1. den: setkání se skupinou na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě v ranních hodinách, s následným odletem do Tel
Avivu. Odjezd autobusem do Haify, prohlídka mariánské svatyně Stella Maris na úpatí hory Karmel. Po prohlídce odjezd
na místo ubytování. Večeře a nocleh.
2. den: po snídani odjezd autobusem ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra,
Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. Odpoledne návštěva místa prvního
zázraku v Káně Glilejské, kde si manželé mohou obnovit manželské sliby, Nazareta – baziliky Zvěstování a kostela sv.
Josefa. Večeře a nocleh.
3. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma se zastávkou v Jerichu a krátkým koupáním v Mrtvém moři.
Odpoledne prohlídka Jeruzaléma: návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Páter Noster (Otčenáš), Dominus Flevit,
místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, Baziliky Agónie (smrtelného zápasu
Pána Ježíše), kostela hrobu Panny Marie. Ubytování, večeře a nocleh v Betlémě.
4. den: po snídani prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Večeře a nocleh
v Betlémě.
5. den: po snídani celodenní výlet do pouště, večeře a nocleh.
6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, výstup na horu Nebo, přejezd do
jordánské Petry, ubytování, večeře a nocleh.
7. den: po snídani prohlídka města, jehož všechny stavby (chrámy, hrobky, amfiteátr) byly vytesány do pískovce.
Večeře a nocleh.
8. den: po snídani odjezd do Jeruzaléma: Křížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii – Golgotě,
návštěva Večeřadla a baziliky Usnutí Panny Marie na Sionu. Večeře a nocleh.
9. den: po snídani odjezd autokarem do Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny
Marie u Alžběty. Odpolední odlet z Tel Avivu do Bratislavy.
Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.
Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí navštěvovaných míst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s r. o.
v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u Allianz - Slovenské pojišťovny a.s. v Bratislavě. Pojištění je uzavřeno od 1.11.2008 do
31. 10. 2009. K letům do Izraele využíváme služeb leteckých společností Air Slovakia a EL AL.

