PROGRAM ZÁJEZDU
1. den: doprava z Brna (od nákupního centra Avion Shopping park, sraz u benzinové stanice OMV) do Bratislavy
a následně na letiště do Vídně. Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma, ubytování, večeře podle
času příletu, nebo jako náhrada oběd v rámci programu v Betlémě. Nocleh.

!!!POKUD NÁS BUDE SKUPINA 30 LIDÍ LETÍ SE Z PRAHY !!!
2. den: po snídani prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Večeře a
nocleh v Betlémě.
3. den: po snídani odjezd do Galileje. Cestou zastávka v Haifě, návštěva kostela Stella Maris. Pokračování v
cestě do Nazaretu. Prohlídka Nazaretu – bazilika Zvěstování, kostela sv. Josefa. Odpoledne výjezd taxíkem na
horu Tábor, prohlídka kostela Proměnění Páně. Večeře a nocleh v Nazaretu/Tiberias.
4. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru. Cestou zastávka v Káně Galilejské (místo prvního
zázraku), kde si mohou manželé obnovit svoje manželské sliby. Pokračování v cestě ke Genezaretskému jezeru:
hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo
Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení oběda – tradiční Petrovy ryby (orientační cena 20,- USD).
Pokračování v cestě do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.
5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory –
prohlídka kostela Pater Noster – Otčenáš, návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán plakal nad Jeruzalémem.
Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agonie (smrtelného zápasu Pána Ježíše), kostela Hrobu Panny Marie.
Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantu, Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v
Betlémě.
6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha. Návštěva místa
křtu Pána Ježíše – obnovení křestních slibů. Odjezd k Mrtvému moři s možností koupání. Odpoledne fakultativní
výlet na Massadu a do Qumránu (při min. počtu 21 zájemců, cena cca 35,- USD). Večeře a nocleh v Betlémě.
7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa,
bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Odpolední návštěva Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele
a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den: snídaně, odjezd autobusem do Tel Avivu. Podle času odletu bude případně zařazena krátká prohlídka
Emauz. Následná odlet do Vídně. Transfer autobusem do Bratislavy a Brna.

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.

