IZRAEL - SRÍ LANKA
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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jordánské nížiny „Hora Pokušení“, kde se Kristus postil a
připravoval na své veřejné poslání. Judskou pouští
vystoupáme až do Jeruzaléma, který již několikrát v historii
povstal z popela a který je nejposvátnějším městem na
světě s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur.
Nejobdivuhodnější částí je tzv. Staré město, jenž je zapsáno
na seznamu UNESCO - je obehnáno hradbami a nachází
se zde jedenáct bran. Poté dle časových možností výhled
na údolí Wadi Kelt sevřené mezi horami Judské pouště s
řeckým pravoslavným klášterem sv. Jiří, který je jedním
z nejstarších v Palestině. Ubytování a večeře v Betlémě.
5. den: Po snídani si prohlédneme Jeruzalém - nejhezčí
pohled na Staré město se vám naskytne z Olivové hory, kde
se nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský
hřbitov na světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou
zahradu s bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde
se modlíval Ježíš, a pravoslavným kostelem s údajným
hrobem Panny Marie. Přes hluboké údolí Cedron, oddělující Jeruzalém od Olivové hory, se dostaneme do Starého
města, jehož centrem prochází Via Dolorosa neboli „Cesta
bolesti“ - křížová cesta sledující poslední útrpné kroky Ježíše
Krista až ke chrámu Božího hrobu na vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesanském poutním místě. V Betlémě,
rodišti Ježíše Nazaretského, si prohlédneme dominantní
stavbu a nejvýznamnější památku - baziliku Narození Páně,
která je jednou z nejstarších křesanských svatyní, a kostel
sv. Kateřiny, který byl založen na místě augustiniánského
kláštera z 12. století. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani budeme pokračovat v dalším
prozkoumávání Jeruzaléma - Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu, který je také
archivem, výzkumným ústavem a muzeem připomínajícím
hrůzy, které se během války odehrávaly v koncentračních
táborech. Projdeme se židovskou čtvrtí Starého města, která
byla během své existence několikrát zbořena a následně
znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době
byzantské (6. stol.í) s honosnou Kolonádou se sloupořadím,
která byla centrem obchodu, a především Ze nářků,
nejposvátnější památka judaismu, kam chodí židovští
poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích mezi
kameny. Vstoupíme do čtvrti Mea Sha´arim a rázem se
ocitneme o mnoho desítek let nazpátek. Zdejší obyvatelé ultraortodoxní židé - úzkostlivě dodržují židovské právo a také
se oblékají podle přísných tradic. Budeme se toulat tímto
kouzelným městem a večer se vrátíme na ubytování, večeře.
7. den: Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře.
Navštívíme tajemstvím opředenou pevnost Massada
UNESCO na izolovaném skalním útesu. Herodes Veliký ji
nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku
(výjezd lanovkou). Dle časových možností se projdeme
Národním parkem Nachal David s oázou Ein Gedi nebo
navštívíme Qumran, proslulé naleziště svitků s texty Starého
zákona. Poté již budeme relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami obklopeného Mrtvého moře. Jeho
hladina je více než 400 metrů pod úrovní moře, obsahuje
6× více soli než voda v oceánu a jeho voda je na dotek
jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého živočicha
– až na pár mikrobů je voda skutečně „mrtvá“. „Koupání“ v
Mrtvém moři je zážitek, který by měl vyzkoušet alespoň jednou ve svém životě každý cestovatel. A jako bonus se
můžete ještě namazat bahnem, které má léčivé účinky na
Vaši kůži. Návrat na ubytování, večeře.
8. den: Po snídani přejedeme do Tel Avivu, kde se projedeme historickým centrem s eklektickou a funkcionalistickou architekturou a prohlédneme si také malebný přístav Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program tohoto
dne se uskuteční 1. či 8. den zájezdu dle letového řádu).
Odlet z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Prahy a Vídně.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy pouze na vyžádání.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování a 6 polopenzí
• leteckou přepravu - Praha,Vídeň/Tel Aviv/Vídeň,Praha dle výběru
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem dle programu
• vstupy dle programu, ochutnávka vína
• lanovka na Massadu, plavba lodí po Galilejském jezeře
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
290 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2): 310-610 Kč
• spropitné pro řidiče a průvodce, fakultativní služby,
cca 60 EUR
pobytové taxy:

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q ZI 07 08 15.2. - 22.2. 31 990,- PRAHA/VÍDEŇ
Q ZI 11 08 18.3. - 25.3. 31 990,- PRAHA/VÍDEŇ
Q ZI 19 08
8.5. - 15.5. 33 990,- PRAHA/VÍDEŇ
Q ZI 22 08
3.6. - 10.6. 31 990,- PRAHA/VÍDEŇ
Q ZI 47 08 25.11. - 2.12. 31 990,- PRAHA/VÍDEŇ
+ 4 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%

SRÍ LANKA
OSTROV PAMÁTEK A ČAJOVNÍKOVÝCH PLANTÁŽÍ
COLOMBO • ANURADHAPURA • POLONNARUWA • GAL
VIHARAYA • NP MINNERIYA • LION ROCK • SIGIRIYA •
DAMBULLA • KANDY • CHRÁM BUDDHOVA ZUBU •
PERADENIYA • HILL COUNTRY • vodopády RAMBODA •
NUWARA ELIYA • NP HORTON PLAINS • BAKER´S FALLS
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den: Ráno přílet do Colomba, prohlídka hlavního města
Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku
nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green,
odpoledne odjezd do hotelu.
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského
města Srí Lanky Anuradhapura UNESCO, bývalé hl. město
velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob
(Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let
starý strom „Bo“.
4. den: Dopoledne druhé královské město Polonnaruwa
UNESCO, středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy,
dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex Gal
Viharaya, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně
z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a
odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech,
která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP
Minneriya s rozlohou více než 8900 m2 formou Jeep safari
(cca 50 USD). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížce parkem spatříme stáda
slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky
ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den: Skalní masív Lion Rock (Lví skála) na jehož vrcholu
jsou ruiny paláce Sigiriya UNESCO, tzv. osmý div světa komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je
velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat
světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které
kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním
chrámům v Dambulle UNESCO „Zlatá skála“ – překrásně

A M B U L L E

zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hinduismu,
fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie.
Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do
posledního města sinhálských králů Kandy UNESCO, ležícího
na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny.
Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s
vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na
Srí Lance chrámu Buddhova zubu (chrám Dalada Maligawa s
vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady
Peradeniya u řeky Mahaweli Ganga. Seznámíme se s flórou
Srí Lanky, atrakce - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000
m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v
muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a
opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce.
V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení
- Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu Hill Country, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny
na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka,
možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské
oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů
Ramboda a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky
Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše
položené koloniální městečko ostrova Nuwara eliya,
v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.
8. den: NP Horton Plains UNESCO, fakultativní výlet do
krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků
(cca 50 USD). Brzy ráno (snídaně formou balíčku)
odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým
vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa, zde
náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým
srázem, odtud název vyhlídky a další krok už udělat
nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po
vysočině. Ostatní individuální volno, odpoledne společně
odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den: Individuální volno, koupání v Indickém oceánu, v
podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet s průvodcem.
10. den: Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech***/**** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• leteckou přepravu Praha/Dubaj/Colombo a zpět
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu místním autokarem během programu
• služby českého průvodce, místního průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
1 050 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
(max. plnění 80% max 25 000 Kč)
1 750 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
(max. plnění 80% max 40 000 Kč)
cca 40 USD
• turistické vstupní vízum:
• fakul.služby, MHD, pobytové taxy, vstupy: cca 130 USD

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q SI 09 10
4.3. - 13.3. 39 990,PRAHA
Q SI 47 10
25.11.- 4.12. 39 990,PRAHA
+5 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%
93

