Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov,
e-mail: info@cabyzant.sk
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

IZRAEL – SVÄTÁ ZEM
archieparchiálna púť s vladykom Jánom Babjakom SJ
v rámci jubilejného roka pri príležitosti 200. výročia vzniku Prešovskej
eparchie a 10. výročia jej povýšenia na metropoliu

21. − 28. apríl 2018
710,00 €
Cena:

+ obslužné a vstupy

Program púte:
1. deň: odlet z Košíc do Tel Avivu v ranných hodinách, transfer z letiska do Tel Avivu – Staré mesto, Joppe –
miesto kde sv. apoštol Peter vzkriesil mŕtvu učeníčku Tabitu, sv. liturgia v Joppe, Cezarea prímorská –
archeologický areál – mesto, kde sv. apoštol Peter pokrstil prvých pohanov a mesto kde bol väznený sv. apoštol
Pavol dva roky, Haifa – generálny kláštor rehole karmelitánov, Stella Maris, večera a nocľah v Nazarete
2. deň: raňajky, Kána Galilejská, sv. liturgia, obnova manželských sľubov pre manželské páry, Akko – prehliadka
starovekého mesta rehole Johanitov, križiackej pevnosti, tunela, Nazaret, – prehliadka Baziliky Zvestovania,
kostol sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete
3. deň: raňajky, návšteva okolia Galilejského jazera – Tabgha – miesto rozmnoženia chlebov a rýb, miesto
primátu sv. apoštola Petra, Hora Blahoslavenstiev, možnosť obedu – ryba sv. Petra, návšteva Kafarnaumu –
miesto kde Ježiš žil tri roky, večera a nocľah v Betleheme
4. deň: raňajky, odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, sv. liturgia v Júdskej Púšti, rieka
Jordán – kde Ján Krstil, obnova krstných sľubov, Jericho – najstaršie mesto sveta, Ein Boqek - kúpanie v
Mŕtvom mori, Betánia – miesto vzkriesenia Lazara, večera a nocľah v Betleheme.
5. deň: raňajky, presun do Jeruzalema, Staré mesto, sv. liturgia zo vzkriesenia v katedrále Gréckokatolíckeho
patriarchátu v Jeruzaleme, kostol sv. Anny – miesto narodenia Presvätej Bohorodičky, Via Dolorosa - krížova
cesta, Ecce Homo – Lithostrotos, Bazilika Božieho hrobu, Katedrála sv. apoštola Jakuba - miesto hrobu prvého
Jeruzalemského biskupa, večera a nocľah v Betleheme
6. deň: raňajky, presun do Jeruzalema, návšteva Olivovej hory – miesto Nanebovstúpenia Pána, Dominus
Flevit, sv. liturgia, Getsemanská záhrada, Bazilika hrobu Bohorodičky, Davidsonovo centrum - pozostatky
Jeruzalema z čias Pána Ježiša, film - animácia návštevy pútnika v chráme, múzeum približujúce vykopávky z
okolia Jeruzalemského chrámu, Dávidovo mesto – Hezekielov a Kanánsky tunel, film, Múr plaču, Kostol
Galicantum – Kajfášov dom, večera a nocľah v Betleheme
7. deň: po raňajkách, Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. liturgia,
Jaskyňa mlieka, Pole pastierov, Šalamúnove rybníky, večera v beduínskom stane, nocľah v Betleheme
8. deň: transfer na letisko k odletu, odlet do Košíc v ranných hodinách
Cena zahŕňa: letenka Košice - Tel Aviv – Košice, letiskový a palivový poplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7x
ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách /2x Nazaret, 5x Betlehem/, 6 x raňajky, 6 x večera, 1x večera v beduínskom
stane, obslužné, komplexné cestovné poistenie, odborný sprievodca – kňaz
Cena nezahŕňa: obslužné a vstupy: kostol Otčenášov, Galicantum, Dávidovo mesto, Hezekielov Tunel, Cezarea
prímorská, Kafarnaum, Davidsonovo centrum, Kostol sv. Anny, Ecce Homo = 200 USD /platí sa u sprievodcu po
prílete do Izraela/

