GRUZIE - ARMÉNIE - IZRAEL
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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GRUZIE A ARMÉNIE
TBILISI • MCCHETA • UPLISTSIKHE •
HORA KAZBEK • KLÁŠTER HAGPAT •
JEZERO SEVAN • JEREVAN • ECHMIADZIN •
KLÁŠTER KHOR VIRAP • KLÁŠTER GEGHARD
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně dle výběru s přestupem
do Tbilisi.
2. den: Brzy ráno přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a
ubytování, odpočinek po příletu a pozdní snídaně. Před
polednem prohlídka hlavního města Gruzie. Procházka
historickou části města - úzké uličky s krásnými fasádami
domů, katedrála Sioni, most Míru, kostely a slavné sirné
lázně. Výjezd lanovkou na pevnost Narikala s pěknými
výhledy na město. Večer návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do starověkého hlavního města
a centra náboženství Gruzie Mccheta, kde navštívíme
památky pod ochranou Unesco: kostel Jvari ze 6. stol. a katedrálu Svetitskhoveli z 11. stol. Pokračujeme do Uplisciche,
jednoho z prvních gruzínských měst vytesaných do skal k
návštěvě jeskynního města. Poté přejezd do oblasti
Velkého Kavkazu, cestou zastávka u pevnosti Ananuri a
ubytování v hotelu v lyžařském resortu Gudauri.
4. den: Dopoledne výjezd do osady Stepantsminda pod bájnou horou Kazbek, u které byl dle řeckých bájí přikován
Prométheus za trest, že ukradl bohům oheň. V terénních
autech výjezd po zalesněných svazích k chrámu Gergeti ze
14. stol., odkud se otvírá nádherný výhled na okolní hory.
Odpoledne odjezd pět do Tbilisi. Cestou možnost návštěvy
vinařství s ochutnávkou gruzínského vína. Večer ubytování v
Tbilisi a možnost individuálních procházek po starém městě.
5. den: Po snídani odjedeme ke gruzínsko-arménské hranici a návštěva první památky Unesco na území Arménie,
kláštera Hagpat. Pokračujeme do hor k vysokohorskému
jezeru Sevan, nazývanému smaragd Arménie, kde se
nachází i arménská riviéra. Návštěva zdejšího kláštera Sevan
z 9. stol. s krásnými výhledy na jezero. K večeru příjezd do
hotelu v Jerevanu, ubytování.
6. den: Dopoledne prohlídka Jerevanu, hlavního města
Arménie, tepajícího moderního města, které si udržuje svoje
kouzlo a atmosféru díky čilému životu v centrálních čtvrtích na trzích, v pouličních kavárnách a hospůdkách. Poté se vydáme na výlet do bývalého hlavního města a centra arménské církve Echmiadzinu. Návštěva katedrály ze 4. stol., ve které
bylo jako v první zemi na světě oficiálně přijato křesanství za
státní náboženství. Město se pyšní řadou kostelů ze 7. stol.,
prastarých náhrobků i krásných bazilik. Na zpáteční cestě
prohlídka ruin Zvartnots ze 7. století, které jsou zapsané na
seznam památek UNESCO. Večer návrat na ubytování.
7. den: Po snídani odjezd ke klášteru Khor Virap s
nejromantičtější polohou ze všech arménských klášterů
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s krásným výhledem na údolí Ararat a biblickou horu Ararat.
Odsud budeme pokračovat do vinařské oblasti Areni, kde
se produkují známá arménská vína. Odpoledne návštěva
klášterního komplexu Noravank, stále fungujícího kláštera
s přístupovou cestou průsmykem Selim, kterým kdysi
vedla hedvábná stezka. Večer návrat na ubytování.
8. den: Dopoledne návštěva helenistického chrámu Garni z
1.stol. n.l., zasvěceného bohu slunce. Dále návštěva
kláštera Geghard ze 13.stol. napůl vytesaného do skály a
napůl postaveného z velkých vápencových kvádrů, který je
asi nejhezčím arménským klášterem. Byl založen ve 4. stol.,
fungoval nepřetržitě a dodnes se tu provádějí křty. Dřevěný
kostel s přistavěnou vstupní halou je nejstarší částí kláštera.
V jedné ze tří hal vytesaných do skály teče svatý pramen
živé vody. Legenda vypráví, že sem byl přinesen jeden z
trnů z Kristovy trnové koruny. Tento klášter je také zaspán
na seznam památek UNESCO. Oběd v Garni s možností
sledovat pečení arménského chleba a ochutnávkou místního barbecue. Odpoledne návrat do Jerevanu a fakultativně návštěva výrobny arménského brandy s ochutnávkou.
Večer návrat na ubytování.
9. den: Brzy ráno transfer na letiště a odlet z Jerevanu s
jedním přestupem do Prahy a do Vídně.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích s
vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 8 ubytování, 7 snídaní, 1 oběd, 1 večeře
• leteckou přepravu Praha-Vídeň/Tbilisi, Jerevan/Praha-Vídeň
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• výjezd auty k chrámu Gergeti 4. den
• služby českého průvodce, místního průvodce
• dopravu místním autokarem během programu
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
(max. plnění 80% max 25 000 Kč)
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
(max. plnění 80% max 30 000 Kč)
• 5 večeří:
• návštěva výrobny brandy:
• fakult. služby, MHD, pobytové taxy, vstupy

950 Kč
1 450 Kč
2 500 Kč
10 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q GA 37 09
15.9. - 23.9. 31 990,- PRAHA/VÍDEŇ
+6 000 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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IZRAEL
CAESAREA • HAIFA • BAHAJSKÉ ZAHRADY • AKKO •
GALILEJSKÉ JEZERO • KAFARNAUM • NAZARET • SAFED
• GOLANSKÉ VÝŠINY • JERICHO • JERUZALÉM •
BETLÉM • MRTVÉ MOŘE • MASSADA • TEL AVIV • JAFFA
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně dle výběru do Tel Avivu.
Po příletu setkání s místním česky mluvícím průvodcem,
transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře, večeře.
2. den: Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6000 let jako právě v Izraeli, který je jediným
židovským státem na světě. Naše poznávání této pro židy
Bohem zaslíbené země zahájíme na severu Izraele, kde se
nachází původně starověké město Caesarea, které nechal v
letech 29. - 22. před Kristem vybudovat král Herodes Veliký.
V současnosti je historickou perlou a jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v zemi. Uvidíme zde mimo
jiné divadlo, hippodrom a akvadukt, které se dochovali z
doby římské a byzantské, ale najdeme zde také památky
z doby křižácké. Naší další zastávkou bude Haifa, přístavní
město s impozantním pohledem na Středozemní moře.
Snad největším lákadlem jsou úchvatné a dechberoucí
Bahajské zahrady, které jsou právem zapsány na seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum
starobylého města Akko UNESCO je jedním z nejzachovalejších v celém Izraeli a oplývá neopakovatelnou atmosférou.
Staré centrum tvoří pavučina úzkých malebných uliček, které
dýchají svým orientálním koloritem. Navštívíme zde kromě
shuku (tržnice) také křižáckou pevnost, můžeme si prohlédnout jednu z největších atrakcí, ke kterým patří podzemní
tajná chodba končící v přístavu a náš zrak bude přitahovat
Al–Džazzárová mešita se svými zelenými kupolemi. Odjezd
na ubytování do oblasti Galileje, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru, které
je hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže
položeným sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po někdy také nazývaném Genezaretském ježeře, v
jehož okolí se údajně odehrála většina z putování a zázraků
Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve městě Kafarnaum,
kterému se také říká Ježíšovo. Prohlédneme si zde synagogu
a dům svatého Petra, u kterého Ježíš bydlel. Biblické město
Nazaret je místem, kde podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny Marie a narození Ježíše Krista. Nejvýznamnější
památkou je bazilika Zvěstování, která je dominantou města
a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční nad Nazaretem a
malý, komorní kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté rodiny.
V horní Galileji navštívíme nejvýše položené město v Izraeli,
Safed na hoře Kanaán, které je jedním ze čtyř svatých měst
judaismu a kde vznikla mystická kabala. Objevíme kouzlo
malebných uliček dlážděných kameny plných galerií místních umělců a navštívíme i jednu z četných starých synagog.
Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny,
nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný “zahrada
Izraele” s množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s
úchvatnými přírodními scenériemi. Důkazy o výrobě vína v
oblasti Golanských výšin existují již před 2 000 lety - jako i
v jiných špičkových vinařských regionech světa stojí i v tomto kouzelném pásu země na počátku všeho optimální podmínky. A právě to je důvodem, proč Golanské výšiny
dostaly své druhé jméno "Země vína." Také my se zde
necháme zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín.
Poté pojedeme Jordánským údolím do prastarého Jericha,
nejníže položeného města na světě a také nejstaršího
souvisle osídleného města na světě - první obyvatelé zde
žili nejméně od roku 9 000 př.n.l. Nad Jerichem se vypíná z

