Duchovní cesta do Izraele
osmidenní novozákonní cesta
„Po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma“
Charakteristika cesty:
Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou
s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní
církve. Setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt
XVI. – lze uskutečnit různým způsobem. Náš způsob nebude spočívat
v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž
v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty
s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu
dorazíme v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své
osobní velikonoce. Naším prvotním cílem nebudou jednotlivá svatá místa,
ale cesta, jejíž cíl i počátek leží v Jeruzalémě.
Pořadatel cesty:

CK Křížek (www.ckkrizek.cz)

Termín cesty:

neděle 24. 3. – neděle 31. 3. 2019

Zahájení cesty:

na Letišti Václava Havla Praha v neděli 24. 3.
setkáním účastníků v 19.15 h.

Zakončení cesty: příletem na Letiště Václava Havla Praha
v neděli 31. 3. ve 21.00 h
Ubytování:

1x
1x
2x

ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením
(možnost
jednolůžkových
pokojů
za příplatek) – CK Křížek si vyhrazuje právo ke
změně hotelů za předpokladu zachování stejné
kvality

v kibucu Almog – Almog Holiday Village (www.almog.org.il) (1. noc)
v Betlémě (Bethlehem Hotel – www.bethlehemhotel.com) (2. noc)
v Nazaretě (poutní dům Betharram -

www.nazareth360.com/accommodtion/betharram-center)
2x

(3. a 4.noc)
v Jeruzalémě v poutním domě Casa Nova (5. a 6. noc)
(www.custodia.org/default.asp?id=1603

Stravování:

polopenze (snídaně a večeře)

Doprava:

letecky,
po Izraeli klimatizovaným turistickým autobusem

Konečná cena:

29.900 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
(příplatek za jednolůžkový pokoj – 6.000 CZK)

Konečná cena vychází ze směnného kurzu 1 USD = 21,50 CZK. V případě,
že 31. 12. 2018 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, 6x ubytování v dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, 6x 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, výjezd vozidly taxi na horu Tábor.
Program cesty: (Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným
změnám programu v rámci jednotlivých dnů.)
1. den – neděle
sraz na Letišti Václava Havla Praha, odlet letadla ve 22.15 h
2. den – pondělí
přílet na letiště Ben Gurion v Tel Avivu časných ranních hodinách, první
mše sv. ve Svaté zemi uprostřed pouště, jednoduchá pikniková snídaně
v poušti, přejezd do Jordánského údolí, procházka k mnišským pouštním
příbytkům - seznámení se s mnišskou pouštní tradicí, prohlídka Kumránu
(duchovní pozadí novozákonní doby, sekta esénů, vykopávky, jeskyně
s kumránskými svitky od Mrtvého moře), polední pauza v Kumránu, odjezd
do národního parku Ein Gedi, putování národním parkem Ein Gedi
k Davidovu vodopádu, možnost vykoupání v Mrtvém moři, ubytování,
společná večeře, nocleh v Judské poušti
3. den – úterý
ranní modlitba v poušti, návštěva tradičního místa Ježíšova křtu v Jordánu
(Betanie za Jordánem), příležitost k obnově křestních slibů, odjezd do

Betléma, prohlídka Betléma (chrám Narození Páně, Mléčná jeskyně, kostel
sv. Kateřiny), odjezd na pole Pastýřů, návštěva a prohlídka pole Pastýřů a
kaple Andělů, mše sv., příležitost k nákupu výrobků z olivového dřeva,
ubytování, večeře a nocleh v hotelu v Betlémě
4. den – středa
možnost účasti na mši sv. v jeskyni Narození v časných ranních hodinách,
snídaně, odjezd do Nazaretu, prohlídka Nazaretu (bývalá synagoga,
bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa – sv. Rodiny), polední pauza, odjezd
do Kány Galilejské, bohoslužba slova spojená s možností obnovy
manželských slibů v kostele Zázraku, ubytování, večeře a nocleh v
Nazaretu
5. den – čtvrtek
ranní modlitba v poutním domě, odjezd na horu Blahoslavenství, prohlídka
areálu a kostela Blahoslavenství, přejezd do Kafarnaum, prohlídka areálu
s jeho archeologickými vykopávkami, dle tradice někdejšího domu Šimona
Petra, odjezd k hoře Tábor, pěší výstup na horu Tábor (pro méně fyzicky
zdatné výjezd vozidly taxi), piknik na hoře Tábor, prohlídka baziliky
Proměnění Páně, mše sv. na hoře Tábor, sjezd vozy taxi z hory Tábor,
příjezd do Nazaretu, společná večeře v poutním domě, fakultativní účast
na eucharistické adoraci se zpěvy v bazilice Zvěstování, nocleh v
Nazaretu
6. den – pátek
po snídani odjezd z Nazaretu směrem do Jeruzaléma podél Jordánu,
příjezd do Jeruzaléma, pěší putování údolím potoku Cedron do
Getsemanské zahrady, prohlídka baziliky Všech národů, návštěva židovské
páteční bohoslužby v synagoze, večeře, po večeři procházka nočním
jeruzalémským Starým městem bez výkladu – sabat v Jeruzalémě, nocleh
v Jeruzalémě
7. den – sobota
po snídani celodenní prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí, bran a
kostelů, hory Sion s bazilikou Zesnutí, Večeřadlem a Davidovou hrobkou,
Zdi nářků, křížové cesty (Via dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne
možnost duchovního programu na jednotlivých zastaveních křížové cesty,
večeře a nocleh v Jeruzalémě
8. den – neděle
účast na mši sv. v chrámu Božího hrobu v brzkých ranních hodinách,
následně pikniková snídaně na střechách jeruzalémských, prohlídka
Chrámové hory (v závislosti na politické situaci), výjezd ke kapli
Nanebevstoupení Páně na Olivové hoře a zakončení duchovního programu
cesty, návrat do místa ubytování přes Staré Město, individuální volno,
odjezd na letiště ve 14 h, odlet z Tel Avivu, přílet do Prahy ve 21.00 h

Všeobecné informace:
Časy odletů letadla nejsou bohužel definitivní. Mohou se však posunout
maximálně o 1-2 hod. 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 je třeba podat na adrese CK Křížek (Hájíčkova
206/15, 143 00 Praha 4 – Točná, tel.: 241 911 248, 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 12. 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 12. 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
15 – 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 na telefonní číslo
241 911 248.
CK Křížek je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny
(č. pojistné smlouvy: 0201601532).

