Putovní exercicie v poušti
osmidenní pěší putování Negevskou pouští
s Biblí v ruce a batohem na zádech
Charakteristika cesty:
Jedná se o šest dnů pěšího putování Negevskou pouští s intenzivním
duchovním programem. Po jednom dnu je vyhrazeno pro příjezd a odjezd
z pouště. Tato cesta do vlastního nitra nabízí jedinečnou možnost zažívat
biblickou pouštní krajinu a nechat na sebe působit Boží slovo. Poznávání
se při ní neobrací v prvé řadě navenek, nýbrž dovnitř do duše poutníka.
Atmosféra pouště ve všech denních i nočních podobách, dech beroucí
krása biblické krajiny, hluboké pouštní strže, oázy s prameny vod i
rozlehlé pouštní planiny – to vše vytváří rámec tohoto drsného ale
neobvyklého putování. Ten, kdo se na cestu vydá, může přitom počítat
s kvalitním a zároveň nevtíravým duchovním doprovodem. Cesta vyžaduje
velmi dobrou fyzickou i psychickou kondici – denně se ujde kolem 15–20
km, někdy i ve velmi náročném terénu.
Pořadatel cesty:

CK Křížek s.r.o. (www.ckkrizek.cz)

Termín cesty:

neděle 09. 12. – neděle 16. 12. 2018

Zahájení cesty:

bohoslužbou v některém z pražských kostelů
v neděli 09. 12. od 08.00 h
Zakončení cesty: příletem na Letiště Václava Havla Praha
v neděli 16. 12. ve 21.10 h
Ubytování:

uprostřed pouště ve stanech poskytnutých
cestovní kanceláří a ve vlastních spacích pytlích;
výjimku představuje poslední noc, kdy jsou
účastníci ubytováni v Mitzpe Ramon guest house
ve
vícelůžkových
jednoduchých
příbytcích
s jednoduchým sociálním zařízením. Cestovní
kancelář poskytuje vedle stanů i campingové
matrace. Účastníci cesty si staví a bourají stany
sami.

Stravování:

plná penze od nedělní večeře do nedělní snídaně
(tzn. snídaně, obědy i večeře) - v místě
přenocování skupinu vždy očekává doprovodné
terénní vozidlo vybavené jednoduchou polní
kuchyní a kuchařem, který za pomoci účastníků
cesty připravuje večeře i snídaně, studené obědy
si
účastníci
připravují
sami
z potravin
zajišťovaných polní kuchyní

Doprava:

letecky do Izraele a zpět, turistickým autobusem
do pouště a z pouště, denní převoz zavazadel,
stanů, spacích pytlů a proviantu zajištuje terénní
doprovodné vozidlo

Konečná cena:

31.900 CZK za osobu

Konečná cena vychází ze směnného kurzu 1 USD = 21,00 CZK. V případě,
že 27. 9. 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:
autobusový transfer v den odletu od jednoho z pražských kostelů
na Letiště Václava Havla Praha, veškeré náklady na leteckou dopravu
Praha – Tel Aviv – Praha (letenky, palivové příplatky, letištní a
bezpečnostní poplatky), dopravu do pouště a z pouště turistickým
klimatizovaným autobusem, doprovodné terénní vozidlo s přívěsem a
polní kuchyní, 6x ubytování ve stanech + 1x ubytování v Mitzpe Ramon
guest house, plná penze od nedělní večeře (09.12.) do nedělní snídaně
(16.12.) 2 doprovázející osoby (technický doprovod, dovoz vody, potravin
atd.), pouštní průvodce, 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 cesty),
česky hovořícího průvodce, duchovní doprovod kněze, cestovní zdravotní
pojištění.

Program cesty: (Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným
změnám programu v rámci jednotlivých dnů.)
1. den – neděle
od 8.00 h bohoslužba na začátek duchovní cesty v některém z pražských
kostelů, následně odjezd autobusem na Letiště Václava Havla Praha, odlet
letadla v 12.25 h, přílet do Tel Avivu, přejezd autobusem do pouště,
ubytování, večeře a nocleh v Mezad Tamar
2. den – pondělí
putování pouštím kráterem (Malý kráter) z Mezad Tamar do campu Eli,
ubytování, večeře a nocleh v campu Eli
3. den – úterý

putování z campu Eli pouštními wádí na úpatí Mt. Karbolet, ubytování,
večeře a nocleh v campu Oron
4. den – středa
putování po hraně Velkého kráteru, Mt. Karbolet, sestup do údolí Mador
ubytování, večeře a nocleh v campu Nahal Mador
5. den – čtvrtek
putování po pouštní planině Nahal Cin z campu Nahal Mador do Hod Aqev,
ubytování, večeře a nocleh v campu Hod Aqev
6. den – pátek
putování pouští z campu Hod Aqev přes oázu Ein Shaviv Ili do campu
Nahal Hava, ubytování, večeře a nocleh v campu Nahal Hava
7. den – sobota
putování pouštním Wádi Hava ke kráteru Ramon, ubytování, večeře a
nocleh v Mitzpe Ramon Guest house
8. den – neděle
12.00 odjezd z pouště na letiště, odlet do Prahy kolem 18.00 h, přílet na
Letiště Václava Havla Praha ve 21.10 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 9. 10. 2018 na základě zaslané konečné
faktury na bankovní účet cestovní kanceláře uvedený na cestovní
smlouvě. Minimální počet účastníků pro uskutečnění cesty je 20 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 9. 10. 2018.
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

30
50
70
90
100

%
%
%
%
%

z
z
z
z
z

celkové
celkové
celkové
celkové
celkové

ceny
ceny
ceny
ceny
ceny

Cestovní kancelář nabízí možnost uzavření pojištění storna duchovní cesty
ve výši 512 CZK na osobu. Jakékoliv další dotazy týkající se cesty můžete
klást buď elektronickou poštou (info@ckkrizek.cz) anebo telefonicky na
telefonní číslo 241 911 248.
CK Křížek s.r.o. je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny
(č. pojistné smlouvy: 0201601532).

