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Sprievodca: ThDr. Martin Zaťko, ev. a. v. farár vo Švábovciach / tel.: 0918 145 505/  

 
 

IZRAEL  
Poznávací zájazd pre evanjelikov – let z KOŠÍC  

 
Termín: 12. – 19. september 2023 

 
Cena: 900 EUR + vstupy a poistenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heslo zájazdu: 
„... aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jehoa osvietil oči vášho srdca, 
aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvoJeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo 
je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktoríveríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.“ (Ef 1, 17-19) 
 
Zájazd má poznávací a duchovný charakter. Je dôležitá duchovná príprava. Sprievodca poskytne prihláseným ako pomôcku 4-
týždňový plán čítania biblických textov a témy na modlitby. Súčasťou zájazdu sú ranné a večerné pobožnosti, pastorálna 
starostlivosť a v nedeľu evanjelické služby Božie v jeruzalemskom cirkevnom zbore. Výklad pri pamiatkach je spojený s čítaním 
Božieho slova.Účastníkom odporúčame používať Bibliu a Spevník ako aplikáciu na smartfóne. Sprievodca poskytne informačný 
materiál a tlačené piesne. Je možnosť objednať si vopred Biblický atlas. 
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PROGRAM zájazdu:  
1.deň, utorok: Autobusová resp. individuálna doprava na letisko. Odlet z Košíc do Tel Avivu v rannýchhodinách. Po prílete 
preprava do hotela v Betleheme, večera a nocľah. 

2.deň, streda: Raňajky v hoteli v Betleheme. Presun do Jeruzalema: Lithostrotos.Krížová cesta.Prehliadka Starého mesta. Bazilika 
Božieho hrobu – Golgota. Kardo obchodná cesta.Olivová hora. Dominus Flevit (Pán Ježiš tam zaplakal nad 
Jeruzalemom).Getsemanská záhrada. Miesto ustanovenia Večere Pánovej. Večera a nocľah v Betleheme. 

3.deň, štvrtok: Raňajky v hoteli v Betleheme a odubytovanie z hotela. Presun do Cézarei Prímorskej (archeologické mesto), Hora 
Karmel. Kúpanie v Stredozemnom mori. KánaGalilejská (miesto prvého zázraku, požehnanie manželstiev). Nazaret – bazilika 
Zvestovania, kostol Sv. Jozefa. Ubytovanie, večera a nocľah v hoteli v Nazarete. 

4.deň, piatok: Raňajky a odubytovanie z hotela. Hora Tábor. Hora Blahoslavenstiev. Galilejské more. Plavba po Galilejskom mori. 
Obed pri Galilejskom mori. Tabgha. Kafarnaum. Betsaida. Návrat do Betlehema, ubytovanie, večera a nocľah v Betleheme. 

5.deň, sobota: Raňajky v hoteli v Betleheme. Presun do Ein Karem (miesto narodenia Jána Krstiteľa a miesto navštívenia). 
Prehliadka Betlehema: Pole pastierov, Jaskyňa mlieka, jaskyňa narodenia Pána Ježiša. Večera a nocľah v Betleheme. 

6.deň, nedeľa: Raňajky v hoteli v Betleheme. Presun do Jeruzalema. Prehliadka Starého mesta. Evanjelické služby Božie v 
nemeckom kostole.Záhradný hrob. Brány mesta (Sionská, Damašská, Hnojná, Jafská a Levia). Dávidovo mesto. Vrch Mórija. Údolie 
kráľov. Múr nárekov.Hora Sion. Hrob Oskara Schindlera.Knesset (parlament). Yad Vashem (pamätník obetí 2. svetovej vojny zo 
židovského národa). Večera a nocľah. 

7.deň, pondelok:Raňajky v hoteli v Betleheme. Presun do Betánie – Lazárov hrob,. Nálezisko Kumrán. Pevnosť Masada. Mŕtve 
more (kúpanie). Presun do Jericha. Hora pokúšenia. Večera a nocľah v Betleheme.  

8.deň, utorok: Raňajky a odubytovanie z hotela. V obedňajších hodinách presun na letisko v Tel Avive a odlet do Košíc. 

 
 
V cene je zarátané: 

 - Letenka Košice – Tel Aviv – Košice –letenka (v cene sú palivové a letiskové príplatky, batožina 20kg)  
 - Doprava klimatizovaným autobusom v Izraeli , 7x hotelové ubytovanie *** s polpenziou v 2- alebo 3-lôžkových izbách  
 - odborný sprievodca – kňaz 
 - Audiosprievodca – slúchadlá pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza 

 
V cene nie je zarátané: 

 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 32 EUR vrátane poistenia storna zájazdu, krytie do výšky 80 % storno 
poplatku/pokiaľ nemáte záujem o naše poistenie, je potrebné mať ale svoje poistenie liečebných nákladov – každý musí 
byť poistený/ 

 Povinné poplatok za vstupy do pamiatok v programe  100 USD – splatné u sprievodcu 
 
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu, vrátane poradia navštívených pamiatok. Programv ponukovom letáku je 
orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli. 


