Duchovní cesta do Izraele
devítidenní starozákonní cesta do Svaté země
„Po stopách zaslíbení daných Izraeli“

Charakteristika cesty:
Jedná se o duchovní cestu po stopách Starého zákona, jejímž cílem je
hlouběji poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa a se
zaslíbeními danými Izraeli. Setkání se Svatou zemí lze uskutečnit různými
způsoby. Naše cesta nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho
biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické
krajiny, do dějinné geografie Boží cesty s člověkem. Z krajiny negebské,
ve které se po zavolání Hospodinem usídlil Abrahám, sestoupíme nejprve
symbolicky do „Egypta“ (jižních pouští Izraele), abychom poté společně
s Mojžíšem vystoupali na „Horu Hospodinovu“ a s jeho nástupcem Jozuem
vstoupili do zaslíbené země. V Jeruzalémě si připomeneme vznik
izraelského království a následně se vydáme do pohoří Karmel a
Jizreelského údolí po stopách proroků volajících k obrácení. Golanské
výšiny nám připomenou mnohé katastrofy židovského národa i jeho
vyhlížení Hospodina. Naše putování završíme v Galilei, která je pro
křesťany symbolem naplnění Božího zaslíbení Mesiáše.
Pořadatel cesty:

CK Křížek s.r.o. (www.ckkrizek.cz)

Termín cesty:

neděle 31. 3. – pondělí 8. 4. 2019

Zahájení cesty:

na Letišti Václava Havla Praha v neděli 31. 3.
setkáním účastníků v 19.15 h.

Zakončení cesty: příletem na Letiště Václava Havla Praha
v pondělí 8. 4. 2019 v 10.05 h
Ubytování:

1x
2x
2x
2x

ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením
(možnost
jednolůžkových
pokojů
za příplatek)

v Negevské poušti (Mitzpe Gevulot - www.gvulot.org.il) (1. noc)
v kibucu Eilot (www.eilot.co.il/en/) (2. a 3. noc)
v v Jeruzalémě (poutní dům patriarchátu Melchitské řeckokatolické
církve – www.gcpfoyer.com) (4. a 5. noc)
v Galilei (Kibbutz Amiad - www.amiad-inn.com/en/) (6. a 7. noc)

Stravování:

polopenze (snídaně a večeře)

Doprava:

letecky do Izraele a zpět,
po Izraeli klimatizovaným turistickým autobusem

Konečná cena:

33.900 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
(příplatek za jednolůžkový pokoj – 6.500 CZK)

Konečná cena vychází ze směnného kurzu 1 USD = 21,50 CZK. V případě,
že 8. 1. 2019 bude aktuální kurz české koruny a amerického dolaru
stanovovaný ČNB odchýlen od této hodnoty o více jak 10%, je cestovní
kancelář oprávněna změnit cenu cesty o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu.
Konečná cena zahrnuje:
veškeré náklady na leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha (letenky,
palivové příplatky, letištní a bezpečnostní poplatky), dopravu turistickým
klimatizovaným autobusem po Izraeli, 7x ubytování v dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, 7x polopenzi (snídaně a večeře),
veškeré vstupy dle programu, veškeré bakšišné (bakšišné patří zcela
samozřejmě k obchodnímu životu Izraele, některé cestovní kanceláře ho
účtují zvlášť, zde je bakšišné však již započteno v konečné ceně zájezdu),
česky hovořícího průvodce, duchovní doprovod P. Vítězslava Řehulky,
cestovní zdravotní pojištění.
Program cesty:
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným změnám programu
v rámci jednotlivých dnů.
1. den – neděle /vyjití na cestu spolu s Hospodinem/
sraz na Letišti Václava Havla Praha, odlet letadla ve 22.15 h
2. den – pondělí /putování do země zaslíbení s Abrahámem/
přílet do Tel Avivu, transfer z letiště do kláštera Beit Jimal (Beit Gamal),
mše sv. v kostele sv. Štěpána, jednoduchá pikniková snídaně, návštěva
Hebronu (jeskyně dvojitých hrobů – hroby patriarchů), návštěva Beerševy
(studna přísahy /Abrahám a Abímelek/), Tel Beerševa, návštěva vádí
Nachal Grar, procházka přírodní rezervací, ubytování, večeře a nocleh
v kibucu Mitzpe Gevulot
3. den – úterý /putování pouští s Josefem Egyptským/
ranní modlitba v poušti, průjezd Negevskou pouští se zastávkami v Šivtě
(kultivace pouště národy, světové dědictví UNESCO), v přírodní rezervaci
Ejn Avdat (putování pouštním kaňonem s bohatou faunou a florou)

a v Machteš Ramon (mše sv. v geologickém kráterovitém útvaru), příjezd
do Aravského údolí, ubytování, večeře a nocleh v kibucu Eilot
4. den – středa /putování s Mojžíšem pouští a výstup na „horu“/
ranní modlitba na břehu Rudého moře, celodenní pěší putování Negevskou
pouští obsahující v sobě i „výstup na vrchol“, mše sv. v poušti, prostor pro
osobní meditaci v poušti (varianta pro „nechodce“ – celodenní koupání na
břehu Rudého moře)
5. den – čtvrtek /putování s Jozuem zpět do země zaslíbené před hradby
Jericha/
po snídani možnost vykoupání v Rudém moři, kolem 10.00 h odjezd
od hotelu, průjezd pouští s pouštním piknikem a mší sv. uprostřed pouště,
příjezd do Jericha, prohlídka Tel Jericho, ubytování, večeře a nocleh
v Jeruzalémě
6. den – pátek /Davidovo město Jeruzalém a Jižní Judské království, král
v Izraeli/
po snídani transfer do Jeruzaléma (v případě noclehu mimo Jeruzalém),
dopolední prohlídka Davidova města, Chizkiášova tunelu a Jerusalem
Archeological Park (Davidson Center), odpoledne individuální program
s možností prohlídky chrámu Božího hrobu, mše sv. v pozdním odpoledni,
večeře a nocleh v Jeruzalémě
7. den – sobota /Království Severního Izraele a jeho proroci (Eliáš a
Elíša)/
po snídani odjezd z Jeruzaléma na Keren Karmel/Muchraka (dle tradice
místo zápasu proroka Eliáše s Baalovými a Aštertinými proroky), mše sv.,
polední pauza na oběd, odpoledne návštěva Megida (Tel Megido /světové
dědictví UNESCO/), poté návštěva Tel Yizreel (sídlo Achaba a Jezabel),
sestoupení k potoku Kišon v Jizre´elském údolí, ubytování v kibucu Amiad,
večeře a nocleh v Amiadu
8. den – neděle /politické katastrofy, pokračování života ze zaslíbení
v křesťanství a judaismu/
snídaně v kibucu, ranní modlitba, účast na maronitské mši sv. s místní
arabskou komunitou, krátké setkání po mši sv., transfer do Gamly,
návštěva přírodní rezervace Gamla a národního parku Gamla – dle
možnosti prohlídka ruin města zničeného Římany za první židovské války,
přejezd do Kacrinu, návštěva a prohlídka „talmudické vesnice“, večeře a
krátký odpočinek na pokojích v Amiadu
9. den – pondělí
cca ve 02.00 h odjezd na letiště, přílet do Prahy v 10.05 h.
Všeobecné informace:

Časy odletů letadla nejsou bohužel definitivní. Mohou se však posunout
maximálně o 1-2 h. Podmínkou pro vstup občanů ČR do Izraele je cestovní
pas platný alespoň 6 měsíců ode dne plánovaného opuštění území Izraele.
Způsob přihlašování, platební podmínky, stornopodmínky:
Přihlášky k duchovní
cestě
do Izraele
lze podat
telefonicky
(tel. 241 911 248), písemně (CK Křížek s.r.o., Hájíčkova 206/15, 143 00
Praha 4), i elektronicky na adrese: info@ckkrizek.cz. Na základě Vaší
přihlášky s Vámi uzavře cestovní kancelář po vzájemné dohodě cestovní
smlouvu. Společně s uzavřením cestovní smlouvy je třeba zaplatit
zaslanou zálohovou fakturu ve výši 17.000 CZK na osobu. Celková částka
musí být uhrazena nejpozději do 19. 1. 2019 na základě zaslané konečné
faktury na bankovní účet cestovní kanceláře uvedený na cestovní
smlouvě. Minimální počet účastníků pro uskutečnění cesty je 30 osob.
Nebude-li tohoto počtu dosaženo, je cestovní kancelář oprávněna cestu
zrušit a všem klientům zaplatí již uhrazené poplatky za cestu. Z tohoto
důvodu může být cesta zrušena nejpozději do 19. 1. 2019.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo v případě odstoupení od smlouvy
ze strany klienta účtovat následující stornopoplatky:
180 – 62 dní před odletem
61 – 32 dní před odletem
31 – 15 dní před odletem
14 – 8 dní před odletem
7 a méně dní před odletem
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Cestovní kancelář nabízí možnost uzavření pojištění storna duchovní cesty
za příplatek. Jakékoliv další dotazy týkající se cesty můžete klást buď
elektronickou poštou (info@ckkrizek.cz) anebo telefonicky 241 911 248.
CK Křížek s.r.o. je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny
(č. pojistné smlouvy: 0201400855).

