
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 
 

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

dozemního moře ovlivňoval světovou kulturu přibližně 2000 let. Události, jež 

se tu v dávné době odehrály  vedly ke vzniku tří monoteistických nábožen-

ství. 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 ces-

tu. 

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

najským poloostrovem tvoří Svatou zemi – sahá jen o něco málo více než půl-

století zpátky. Ačkoli je to velmi otřepané klišé, stěží nelze nepodotknout, že 

vás tu očekává úchvatná směsice starého a nového. 

   Nemenší úžas vzbuzuje mozaika národů. Moderní Izrael přitahuje obyvate-

le prakticky ze všech kontinentů, otevírá náruč Židům z celého světa – od 

Minnesoty po Murmansk, od Adelaide po Addis Abebu. Kromě Židů a Arabů 

tu vedle sebe žijí též různá menšinová etnika, jako třeba Drúzové, příslušníci 

záhadné muslimské sekty, a Samaritáni, kteří hovoří arabsky, ale modlí se 

v hebrejštině a není jich ani šest set…   
 
 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem PRODLOUŽENÝ VÍKEND V IZRAELI  

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    v sobotu 21.ledna 2023 v 7.30 hodin ráno na ÚAN Praha Florenc v nové odbavovací hale nebo 
ve 13.30 hodin na letišti ve Vídni v terminálu 1. Odjezd autobusu Flixbus z Prahy v 7.55 hodin, pří-

jezd do Vídně na letiště ve 12.30 hodin. Jízdné 400.-Kč (nutno se přihlásit do 27.12.2022). 
 

podrobný program akce 
 
 

 

       1.den – sobota 21.ledna 2023: odlet z Vídně letadlem nízkonákladové společnosti WIZZAIR v 15.35 ho-

din, předpokládaný přílet na letiště v Eilatu ve 20.25 hodin místního času (doba letu: 3.50 h). Po příletu odbavení 

na letišti a přesun linkovým autobusem (cca 5.-€) do hotelu v EILATU., 

ubytování a nocleh., 

       2.den – neděle 22.ledna 2023: volný den v EILATU., možnost 

pobytu na pláži u RUDÉHO MOŘE., nocleh.,  

nebo fakultativní 3-denní výlet po Izraeli (2200.-Kč/os.): odjezd cca 

v 9.00 hodin z Eilatu, cesta pouští Negeb nejprve do MACHTEŠ 

RAMONU. Zde zastávka u informačního centra, ze kterého se naskýtá 

jedinečná vyhlídka do 300 metrů hlubokého, 8 km širokého a 30 km 

dlouhého kráteru, jednoho z nejúchvatnějších přírodních jevů v Izraeli.  

Odpoledne prohlídka JERUZALÉMA – navštívíme starou část města 

pod Chrámovou horou – hlavní dominantou Jeruzaléma. Projdeme mj. po 
ulici Via Dolorosa (Křížová ces-

ta), kterou uctívají křesťané coby cestu, kterou se Kristus ubíral na Gol-

gotu., 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 (ba-

zar, tržiště) a v Židovské čtvrti s Náměstím Churba a Zdí nářků či mož-

nost prohlídky Citadely, dnes sídla Muzea dějin Jeruzaléma. Procházka 

se protáhne až do večerních hodin. Kolem 20.té hodiny ubytování 

v hotelu v Jeruzalému., nocleh., 

       3.den – pondělí 23.ledna 2023: volný den v EILATU., možnost 
pobytu na pláži u RUDÉHO MOŘE., nocleh.,  

nebo pokračování fakultativního 3-denního výletu po Izraeli: návrat do 

JERUZALÉMA, procházka čtvrtí Mea Šearim, snad nejpodivuhodnější čtvrtí Jeruzalému, 

ve které žijí pouze ultraortodoxní Židé. Mea Šearim představuje perfektně zachovalý, ži-

voucí model židovské východní Evropy 18.století. Po procházce touto čtvrtí přejezd okolo 

budovy Knesetu (sídla izraelského parlamentu) k muzeu Jad Vašem – památníku více než 

6 miliónů obětí holocaustu. Návštěva Jad Vašemu může být pro mnohé nejpůsobivějším 

zážitkem z dovolené v Izraeli. Po poledni zastávka na Olivové hoře, významném pahorku, 

který si nejvíce lidí spojuje s Kristovým zápasem a jeho nanebevstoupením  a Jidášovou 

zradou v Getsemanské zahradě… a poté výlet do BETLÉMA, města na kopci na okraji 

Judské pouště, kde podle bible vyrůstal David, jenž tu byl dokonce prohlášen králem. Bet-

lém je také rodištěm Ježíše a po výstavbě baziliky Narození ve 4.stol.se stal významným 
poutním místem. Zastavíme se před Bazilikou Narození  s Jeskyní Narození, ve které je 

označeno stříbrnou hvězdou místo, kde se prý Ježíš narodil. Návrat do hotelu v Jeruzalému 

a nocleh.,  

       4.den – úterý 24.ledna 2023: volný den v EILATU., možnost pobytu na pláži u 

RUDÉHO MOŘE., nocleh.,   

nebo pokračování fakultativního 3-denního výletu po Izraeli: naše další cesta povede přes 

JERICHO (krátká zastávka ve městě, které je údajně nejdéle osídleným místem na světě) k Mrtvému moři, a to 

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

podmínkám přečkaly 2000 let. Později projedeme také pod horou, na níž se nachází slavná pevnost Massada a 

na chvíli se v podvečer zastavíme v lázních a v turistickém středisku EJN GEDI u MRTVÉHO MOŘE. Vy-

zkoušíte si i vy tak slanou vodu moře, která vás unese nad hladinou? V podvečer cesta přes Sodomu do Nabatej-
ské pouště a do letoviska Eilat, ležícího pro změnu na břehu Rudého moře. Dojezd ve večerních hodinách, uby-

tování a nocleh., 

 
 



 

       5.den – středa 25.ledna 2023: cca v 8.30 hodin přesun na letiště (linkovým autobusem za cca 5.-€), odba-

vení na letišti a v 11.45 hodin odlet s nízkonákladovou  leteckou společností WIZZAIR do Vídně (přílet v 14.55 

hodin místního času, doba letu: 4:10 h). Pro zájemce o dopravu do Čech odjezd z vídeňského letiště vlakem 

v 16.33 hodin (přestup ve Vídni na hl.nádr.) a dále přímým rychlíkem „Vindobona“ do Prahy – příjezd v 21.35 
hodin. Jízdné 600.-Kč, o dopravu je nutné se přihlásit do 27.12.2022.  

PROGRAM BEZ ZÁRUKY,  

DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 25.července 2023.  

Víza do Izraele nejsou v rámci bezvízového styku třeba. 

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 4x v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích. Pokoje jsou se sprchou a WC. 

Strava není zajišťována., příležitostí bude dostatek. Hotelové snídaně stojí 11.-€/noc. 

Všude lze ve městech i na venkově najít restaurace nebo levné bufety. Ceny v Izraeli jsou vyšší než u nás.  

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé na Blízkém východě nakupují balenou vodu 

v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10-12% z účtované částky. Prosím, počítejte již s touto etike-

tou při vstupu do restaurace. 

Za služby (hotely, nosiči zavazadel, taxi) bývá zvykem i v těchto zemích dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Velikost zavazadel je v našem případě významně omezena. Poletíme s nízkonákladovou leteckou společností 

Wizzair, s sebou můžete mít jen  zavazadlo na palubu o velikosti 55x40x20 cm. Druhé zavazadlo pak jen malé, 

max. rozměry 35x20x20 cm. Podrobnosti k zavazadlům také v průvodním e-mailu. Respektujte tyto rozměry, 

v opačném případě byste zaplatili vysoké poplatky! 

 

3-denní fakultativní výlet po Izraeli 

Na 3 dny (22.-24.1.2023) nabízíme 3-denní fakultativní výlet zejména do JERUZALÉMA a BETLÉMA. Po 

cestě navštívíme také kaňon Machteš Ramon a Mrtvé moře. Cena výletu 2200.-Kč zahrnuje dopravu klimatizo-

vaným mikrobusem a 2x nocleh v hotelu ve 2-lůžkových pokojích. Přihlášky do 5.12.2022, kapacita výletu ome-

zena 8 účastníky! 

 

jaké bude počasí?                   

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být ve všech navštívených místech mezi 15-22 st.C. 

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte prošlé oč-

kování proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které 

bude zahrnovat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 

Na Blízkém východě je čas posunutý o 1 hodinu napřed. Tzn., že v pravé poledne v Izraeli je u nás teprve 11.00 

hodin dopoledne. 

 

jazyk 

V Izraeli je úřední řečí hebrejština a arabština, v Palestině arabština. Je pravděpodobné, že především mladí 

obyvatelé těchto zemí budou mluvit i anglicky a rusky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlou-

hé rukávy při návštěvě chrámů, mešit či kostelů. Pro návštěvu mešit doporučujeme vzít s sebou také šátek na 

hlavu (ženy). Při balení svého oblečení přibalte větrovky, na pěší výšlapy i pohodlné boty, trička, sluneční brýle, 

pláštěnku, krátké kalhoty atd.  

 

 

 

 



měna, doporučené kapesné 

  Izraelskou měnovou jednotkou je nový izraelský šekel (zkratka ILS). 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 kurzy1.- ILS = 0,25 € nebo 6.50 Kč. Za 100.-€ byste měli dostat cca 410.-ILS 
Banky v Izraeli jsou otevřeny vesměs 8.30-12.30 a 16.00-17.00 hodin  

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou součástí startovného, a které doporučujeme zakoupit: 

Celkem doporučujeme 100.-€ na stravu (strava je v Izraeli o málo dražší než u nás, srovnatelná s cenami na 

Západě) a  cca 10.-€ na dopravu v Eilatu. Doporučená výměna: 110.-€  

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy.  

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Izraelská policie je 

vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. Tísňové volání – tel.: 100. Další důležitá telefonní čísla: První 

pomoc – 101.  

 

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 standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-19.00 s polední přestávkou, o sobo-

tách 08.00-13.00 hodin. Bezcelně mohou být z Izraele do zemí Evropské unie dováženy předměty osobní potře-

by, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. 

                                     

náboženství 

Na území Izraele se prolíná křesťanství, judaismus i islámské vyznání. Žádáme každého návštěvníka Izraele, aby 

tuto skutečnost respektoval a dodržoval zdejší zvyky a tradice. 

 

doplatek startovného, fakultativní služby 

Žádáme Vás o doplatek startovného, který činí 5510.-Kč (v případě, že jste platili zálohu 3000.-Kč, což je Bo-
huška, Lenka, Bláža, Dáša, Iva) nebo 6510.-Kč (v případě platby zálohy 2000.-Kč, tj. Zdeněk, Zuzana a Irena). 

Tento doplatek, prosím, zašlete na účet č. 4260212083/0800 

Doplatek zahrnuje také povinný příplatek Priority a 3-denní výlet po Izraeli. 

V případě, že máte zájem o společnou dopravu z Prahy do Vídně a zpět, připočtěte ještě dalších 1000.-Kč. 

Vše prosím odešlete do 27.12.2022 a po odeslání prosím o zprávu e-maile. Děkuji. 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v Izraeli 

Zeitlin St. 23, Tel Aviv 

Tel.: 036918282-3 

Generální konzulát  

26/B Rachel Imenu St., Jerusalem 

Tel.: 5318900 

 

 

 

 

                          Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

S OVýTem PRODLOUŽENÝ VÍKEND V IZRAELI 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 

 

 
 

 

 

 

 


