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   Navzdory nevelké rozloze tento úzký pás země na východním břehu Středo-

zemního moře ovlivňoval světovou kulturu přibližně 2000 let. Události, jež se tu 

v dávné době odehrály, vedly ke vzniku tří monoteistických náboženství. Jak se 

postupně šířila po světě, rostl i duchovní význam Svaté země, zvláště Jeruzaléma. 

Právě v Jeruzalémě prý král Šalamoun postavil velký chrám, byl tady ukřižován 

Kristus a prorok Muhammad podnikl Noční cestu. 

   Raná historie Izraele a Jordánska – dvou států, jež spolu s egyptským Sinaj-

ským poloostrovem tvoří Svatou zemi – sahá jen o něco málo více než půlstoletí 

zpátky. Ačkoli je to velmi otřepané klišé, stěží nelze nepodotknout, že vás tu oče-

kává úchvatná směsice starého a nového. 

   Cestovatelé ze Západu objevují Blízký východ již po více než jedno století, ale 

Jordánsko je dosud v seznamu turistických cílů nováčkem, kterého si povšimne 

pouze malá část celkového počtu turistů mířících do sousedního Egypta nebo Izrae-

le. Jordánsko pro svět obvykle představuje jen velbloudy, pouště a beduiny, stěží si 

někdo vzpomene na jordánské hory a pláže, hrady a starověké kostely, srdečnost 

a kulturní bohatství…   
 

 

VEZMĚTE FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ  
NA CESTU…  

NA CESTU NA BLÍZKÝ VÝCHOD! 
 

 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  IIZZRRAAEELL  AA  JJOORRDDÁÁNNSSKKOO  
      

  

31.ledna.-7.února 2015 
 



S OVýTem IZRAEL A JORDÁNSKO 
 

 

      sraz účastníků   
    v sobotu 31.ledna 2015 ve  04.30 hodin ráno  na letišti Berlín – Schönefeld v terminálu letecké společ-

nosti EASY JET, a to hned u vchodu (vchod není problém najít).  Doporučené spojení do Berlína v dalších 

kapitolách.  

 

 

    program akce  
 

 

       1.den – sobota 31.ledna 2015: odlet z Berlína letadlem nízkonákladové společnosti EASY JET  v 7.10 hodin, a to 

do Tel Avivu., předpokládaný přílet na letiště Ben Gurion Intl. ve 12.15 hodin místního času (doba letu: 4.05 h). Po 

příletu převzetí mikrobusu a přesun do JERUZALÉMA, v podvečer 

před západem slunce zastávka na Olivové hoře, významném pahorku, 

který si nejvíce lidí spojuje s Kristovým zápasem a jeho nanebevstoupe-

ním  a Jidášovou zradou v Getsemanské zahradě… Nádherná podívaná 

na Skalní chrám a staré město. Ubytování v hotelu. Poté ještě přejezd 

k hoře Sion a večerní návštěva starého města – mj. se zastavíme u Zdi 

nářků, nejposvátnějšího místa Židů. Návrat do hotelu a nocleh., 

        2.den – neděle 1.února 2015:  prohlídka JERUZALÉMA – nejprve 

navštívíme Chrámovou horu – hlavní dominantu Jeruzaléma. Zde prohlídka 

Skalního chrámu, Kopule Proroka, Mešity al-Aksá, Řetězového chrámu a dalších 

zajímavostí Haram aš-Šarif (Chrámové hory). Později přejdeme do ulic muslim-

ské čtvrti, kde se projdeme po ulici al-Tákija a hlavně po ulici Via Dolorosa 

(křížová cesta), kterou uctívají křesťané coby cestu, kterou se Kristus ubíral na 

Golgotu., prohlídka křesťanské a arménské čtvrti Jeruzaléma (Chrám Božího 

hrobu - zastávka u Kristova hrobu či v místě ukřižování Krista - Golgotě, později procházka Davidovou ulicí,  zastávky u hradeb a 

bran města (mj. Damašská brána, Herodova brána, Sionova brána), na hlavním súku (bazar, tržiště) a v Židovské čtvrti s Náměstím 

Churba a Zdí nářků., možnost prohlídky Citadely, dnes sídla Muzea dějin Jeruzaléma. Cca v 15.00 hodin odjezd z Jeruzaléma a cesta 

k Mrtvému moři mj. okolo Kumránu, který proslul především jeskyněmi, v nichž byly objeveny svitky. Díky suchým pouštním 

podmínkám přečkaly 2000 let. Další cesta nás povede pod  pevnost Massada. Tato pevnost byla opevněna již v 1. nebo 2.století před 

Kristem. Brzy poté zastávka v turistickém letovisku a lázních EJN GEDI na břehu MRTVÉHO MOŘE. Vyzkoušíte si i Vy tak 

slanou vodu moře, která Vás unese nad hladinou? (Zde se ovšem ocitneme vzhledem k ročnímu období již za tmy…).V podvečer 

cesta přes Sodomu do Nabatejské pouště a do letoviska Eilat, ležícího pro změnu na břehu Rudého moře. Dojezd ve večerních hodi-

nách, ubytování a nocleh., 

        3.den – pondělí 2.února 2015:  po snídani odjezd s místním dopravcem (zřejmě službou taxi) na hranice poblíž 

Eilatu a přechod hranic do Jordánska. Po odbavení na hranicích (počítejme s dobou přibližně 2 hodiny) pokračování 

s místním dopravcem do jordánského přístavního města Aqaba. Cesta z Eilatu je dlouhá cca 10 km, jízdné není zahrnu-

to ve startovném, odhad ceny za taxi je max. 20.-USD/os. Stejný bude 

i návrat z Jordánska do Izraele v pátek 6.2. Po příjezdu do AQABY 

vyzvednutí jordánského mikrobusu a krátká procházka městem. 

V Aqabě možnost návštěvy mamlúcké pevnosti uprostřed palem na La 

Cote Verte. Jedná se o významnou pamětihodnost pocházející ze 

16.století. Odpoledne pak výlet do jedné z nejkouzelnějších přírodních 

zajímavostí Blízkého východu, do oblasti   VÁDÍ RUM, kde se bude-

me pohybovat mezi skalními útesy hor, zvedajících se až 800 metrů 

nad pouštní dno Západy slunce jsou zde nezapomenutelné.  Večer 

přesun do Petry, ubytování v hotelu a nocleh., 

        4.den – úterý 3.února: snídaně a poté celodenní prohlídka 

PETRY. Po vstupu 

(50.-JD, i s klášterem 

70.-JD) cca 3 km pěšky do úzkého skalního průsmyku, odkud se na-

skýtá nádherný pohled na Petru. Po římské cestě pak budeme pokračovat 

cca 30 minut ke katakombám vytesaných do skal na úbočí hor… a 

k Pokladnici, dále Amfiteátr, výstup po cca 800 schodech vytesaných 

do kamene k chrámu Monastery a na samý vrcholek Petry s vyhlídkou 

View of all Places nebo na vyhlídku nazvanou View the End od the 

World… Celý den v Petře (cca 7.00-16.30 hodin) s výstupy ke klášteru 

vydá na 10 km pěšího putování s převýšením! Nocleh ve stejném hotelu 

u vchodu do Petry. 

        5.den – středa 4.února 2015: po snídani prohlídka křižáckého 

hradu AL KARAK (vstupné pouze 1.-JD), poté přejezd do jednoho 

z přírodních divů Jordánska – do přírodní rezervace VÁDÍ  MUJIB, přezdívaném „jordánským Grand Canyonem“.  



Naskýtají se zde skvělé výhledy z obou okrajů na obrovskou trhlinu zařezávající se do pusté krajiny v nadmořské výšce 

1200 metrů. Na lákající turistiku zde ovšem nebudeme mít čas (a také vstupy na jednotlivé treky jsou hodně drahé), na 

některé z vyhlídek ovšem ano. Další cesta nás dovede  k MRTVÉMU MOŘI 

z jeho jordánské strany (možnost koupání) a poté vyjedeme na HORU MT.NEBO 

(překrásné výhledy z hory, na níž, jak praví bible, zemřel Mojžíš). Bude-li čas, 

zajedeme v podvečer ještě na vyhlídku DEAD SEA PANORAMA (vyhlídková 

terasa s panoramatickým pohledem  na Mrtvé moře) a k jedinečným horkým pra-

menům HAMMAMAT MA´IN (vodopády s horkou vodou a hotelové bazény 

s termální vodou 40-60 st.C teplou, možnost koupele, vstupné 8.-JD)., večer dojezd 

do hlavního města Jordánska – 

AMMÁNU. Zde ubytování a 

nocleh.,  

        6.den – čtvrtek 5.února 

2015: po snídani prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností 

AMMÁNU, mezi které patří Římské divadlo (působivý starověký amfi-

teátr v samém srdci města), Umayyadský palác (rekonstruované sídlo 

guvernéra z 8.stol., dominující citadele na Jebel al-Qal´a) Herkulův 

chrám (vstupné v rámci návštěvy citadely 3.-JD), mešita Husseini, im-

pozantní mešita shlížející na ulici King Faysal, komerční tepnu města,  

mešita krále Abdullaha… Pokud by někdo měl zájem, může navštívit 

Darat al-Funun, prvotřídní uměleckou galerii nebo Národní archeolo-

gické muzeum, které nabízí ucelený vhled do archeologické historie 

Jordánska. Určitě vychutnáme i rušnou atmosféru živoucích ammánských uliček. 

Pro zájemce (pokud dáte přednost výletu před návštěvou galerie či muzea) po poledni výlet do jednoho z nejlépe do-

chovaných a nejdramatičtějších římských měst na Blízkém východě – do města JEDAŠ. Projdeme hlavní komunikaci 

Cardo, Oválnou Plazu, Posvátnou cestou vyjdeme nahoru k Artemidině chrámu a k Severnímu divadlu, uvidíme Hadri-

ánův oblouk a Hippodrom, Nymfaeum i katedrálu… Pozor, do města se platí vstupné 6.-JD. V podvečer průjezd Vádím 

Butm přes malé lázeňské místo umístěné mezi sady stromů butm (di-

voké pistácie) – QUSAYR AMRA. Po dálnici pak večer dojezd do 

Petry, kde budeme mít zajištěn další nocleh. 

        7.den – pátek 6.února 2015: po snídani odjezd do Aqaby, vráce-

ní mikrobusu a přesun s místním dopravcem přes hraniční přechod do 

Izraele (stejný proces jako při cestě z Izraele do Jordánska v pondělí 

2.2.). Odpoledne pobyt na plážích letoviska EILAT u RUDÉHO 

MOŘE,  v  podvečer vyjedeme na SINAJSKÝ POLOOSTROV, kde 

se zastavíme v místě, 

odkud lze spatřit jed-

nak jedinečné kopce 

poloostrova a jednak 

budeme moci dohléd-

nout do 4 sousedících zemí na Blízkém východě – do Egypta přímo pod 

námi, dohlédneme na Izrael, Jordánsko a za Rudým mořem také na 

první město s továrnou v Saudské Arábii. Po západu slunce přejezd 

pouští Negeb nejprve přes Machteš Ramon (nachází se u 300 metrů 

hlubokého, 8 km širokého a 30 km dlouhého kráteru, jednoho 

z nejúchvatnějších přírodních jevů v Izraeli ) do Tel Avivu, kam dora-

zíme pozdě večer, ubytování a nocleh.,. 

       8.den – sobota 7.února 2015:  dopoledne  procházka po předměstí 

TEL AVIVU, historické JAFFĚ.   Procházka úzkými starými uličkami 

Jaffy bude příjemnou tečkou za naší návštěvou Blízkého východu.   Cca v 10.30 hodin odjezd na letiště Ben Gurion 

Intl.  v Tel Avivu a ve 13.10 hodin odlet letadlem společnosti EASY JET do Berlína. Předpokládaný přílet na letiště 

Schönefeld v Berlíně je v  16.45 hodin (doba letu 4.35 h).  



cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít 

platný cestovní pas. Platnost musí 

být minimálně do 7.srpna 2015..  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 

v  hotelech a hostelech 2* a 3*, a to 

ve 2-lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích. Kromě prvního 

noclehu je všude zajištěna snídaně. 

Po celé zemi lze ve městech, na 

venkově a u čerpacích stanic najít 

rychlá občerstvení, a to i   známých 

mezinárodních řetězců. Voda 

z vodovodního řádu je sice pitná, ale 

také zdejší obyvatelé kupují vodu 

v obchodech. V restauracích se zpra-

vidla dává spropitné ve výši kolem 

10% z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem v obou 

zemích dávat spropitné ve výši 10% 

z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

PRO PŘEPRAVU V LETADLE MŮ-

ŽETE MÍT POUZE  palubní zava-

zadlo s max. rozměry 56x45cmx25 

cm!  POZOR! Velké zavazadlo 

k odbavení můžete mít pouze Vy, 

kteří jste si ho objednali a zaplatili 

předem! 

Respektujte tyto rozměry, letecké 

společnosti striktně dbají na dodr-

žení podmínek a při nedodržení 

žádají o velké doplatky!  

Vzhledem k poměrně malému 

úložnému prostoru v mikrobusu 

v Izraeli a Jordánsku nejsou vhodné 

plastové kufry! 

 

doprava po Izraeli 

Po Izraeli a Jordánsku se budeme 

pohybovat 8-mi místným klimati-

zovaným a pohodlným mikrobu-

sem. Na delších přejezdech budou 

zastávky po cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto 

období měla být okolo 15-20 st.C, u 

moře i vyšší!  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je dostupná a kvalit-

ní. Zvláštní očkování není třeba, 

ale je dobré zkontrolovat, že nemáte 

prošlé očkování proti tetanu a obrně. 

Naléhavě doporučujeme uzavřít 

ještě před odletem cestovní pojištění, 

které bude zahrnovat i případné 

ošetření či hospitalizaci ve zdravot-

ních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 
V Izraeli i Jordánsku platí východo-

evropský čas, který je v zimě posu-

nut oproti našemu + 1 hodina.  
 

oblečení 

Po celý rok je vhodný lehký oděv, 

přednostně bavlna, co nejméně 

syntetických tkanin. Důležité jsou 

dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy při 

návštěvě chrámů. Při balení svého 

oblečení přibalte větrovky, na pěší 

výšlapy i pohodlné boty, trička, 

sluneční brýle, pláštěnku atd.  
 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše 

ve skupinách, nezacházejte na 

opuštěná místa, nechoďte po setmě-

ní sami vylidněnými ulicemi, 

neupozorňujte na peníze, nenoste 

nápadně šperky, fotoaparáty apod. 

Izraelská policie je vstřícná a lze ji 

kontaktovat 24 hodin denně. Tís-

ňové volání – tel.: 100. Další důleži-

tá telefonní čísla: První pomoc – 

101. Jordánsko je nejbezpečnější 

zemí na Blízkém východě. 
 

jazyk 

V Izraeli je úředním jazykem 

hebrejština a arabština, v Jordánsku 

pak arabština. Anglicky mluví 

téměř všichni obyvatelé Izraele.  
 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 

220/230 voltů, AC – střídavý proud 

50Hz. Izraelské zásuvky mají tři 

kolíky s kruhovým průřezem - 

adaptéry je možné zakoupit již u 

nás. 
 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní 

centra, která mají klasický stan-

dard a kde lze koupit prakticky vše 

potřebné. Jejich součástí jsou i potra-

vinové markety. Otevírací doba je 

zpravidla 09.00-19.00 s polední 

přestávkou, o sobotách 08.00-13.00 

hodin. Bezcelně mohou být z Tu-

recka do zemí Evropské unie dová-

ženy předměty osobní potřeby, dále 

1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 

cigaret nebo 250 gramů tabáku 

nebo 50 doutníků. 
 

náboženství 

Na území Izraele se prolíná křes-

ťanství, judaismus i  islámské 

vyznání. Žádáme každého ná-

vštěvníka Izraele, aby tuto skuteč-

nost respektoval a dodržoval zdejší  

zvyky a tradice. 

adresář 
Velvyslanectví ČR v Izraeli 

Zeitlin St. 23, Tel Aviv 

Tel.: 036918282-3 

Generální konzulát  

26/B Rachel Imenu St., Jerusalem 

Tel.: 5318900 
 

měna,  

doporučené kapesné 

  Izraelskou měnovou jednotkou je 

nový izraelský šekel (zkratka 

ILS). V Jordánsku pak tzv. Jordán-

ský dinár (zkratka JD). Bankovky 

a cestovní šeky jiných hlavních 

světových měn lze směnit 

v kterékoli bance či směnárně. 

Doporučujeme vyměnit alespoň část 

dolarů či eur hned po příletu na 

letišti.  

Současné kurzy:  1,-USD = cca 

3,90 ILS, 1.-€ = cca 4,70 ILS., 1.-

USD = cca 0,70 JD,   1.-€.= cca 

0,85 JD. 

Banky v Izraeli  jsou otevřeny 

vesměs 8.30-12.30 a 16.00-17.00 

hodin (odpoledne ne ve středu a 

v pátek).. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou 

součástí startovného, a které dopo-

ručujeme zakoupit: 

Celkem doporučujeme cca 100.-€ na 

vstupenky, cca 120.-€ na stravu 

(strava je o málo dražší než u nás, 

srovnatelná s cenami na Západě).a 

cca 30.-€ na dopravu taxi z Eilatu 

do Aqaby a zpět. Doporučená vý-

měna: 250,- až 300.-€  

Samostatnou kapitolou kapesného 

by mohly být nákupy. Lákavá 

tržiště svádí k nákupu suvenýrů 

nejrůznějšího druhu (koření, ovoce, 

tepané výrobky, koberce, zlato, 

stříbrné šperky atd.). 
 

        Jak do Berlína? 

    Nechcete-li cestovat na letiště 

Schönefeld v Berlíně individuálně, 

nabízíme možnost cesty mikrobu-

sem z České Lípy. Náklady na 

cestu tam a zpět jsou cca 700.-

Kč/os.  

    Je třeba se přihlásit předem, a to 

nejpozději do 10.ledna 2015. Odjezd 

z České Lípy je v sobotu 31.ledna 

v 0.15 hodin ráno od KD Crystal.  

Cesta zpět hned po příletu letadla   

do Berlína, předpokládaný návrat 

7.února do 24.00 hodin. 

 

Přeji Vám klidné přípravy na naší 

akci           S OVýTem IZRAEL 

A JORDÁNSKO a  jen  hezké 

zážitky z tohoto koutu světa!



 


