26.06.2019 - 06.07.2019
organizuje v spolupráci s partnerskou cestovnou agentúrou
biblický pobyt v Grécku na ostrove

 PATMOS 
Programom nášho pobytového zájazdu na ostrove Patmos budú biblické knihy
ZJAVENIE SV. JÁNA a prorok DANIEL
Sprievodca: ELI Bar David, židovský mesiánsky sprievodca z Izraela
PATMOS je malý ostrov v Egejskom mori, miesto, kde necelé 2 roky žil apoštol Ján a kde bola
napísaná posledná kniha Biblie, Zjavenie sv. Jána. Gréci Patmos nazývajú „Jeruzalemom Egejského
mora“. Na ostrove nájdeme významné historické pamiatky, nádhernú prírodu a krásne slnečné
piesočnaté pláže.Je to malebné pokojné miesto, ideálne na oddych, kde v spoločenstve môžeme
prežiť čas oddychu v spojení s Božim Slovom a vzácnou službou nášho brata Eliho.
PROGRAM:
- Stretnutia skupiny – Kniha zjavenia, Kniha proroka Daniela, posledné časy, súčasné dianie
vo svete a súvisiace otázky vo svetle Božieho Slova
- Návšteva jaskyne, kde žil apoštol Ján a mal zjavenie Ježiša Krista
- Kúpanie a oddych pri mori
- Spoločné modlitby a zdieľanie v skupinách
- Možnosť fakultatívneho výletu s prehliadkou ostrova
CENA 860.-Eur
V CENE JE ZAHRNUTÉ:
Letenka vrátane letiskových a palivových poplatkov, odlet z Bratislavy alebo Viedne
Plavba loďou
Transfer autobusom z letiska do prístavu a späť
Transfer z prístavu Patmos do hotela a späť
9 x ubytovanie v 2/3 lôžkových izbách v 3*hoteli s raňajkami na ostrove Patmos
Služba izraelského sprievodcu
Tlmočnícke služby
Delegát CK
Komplexné cestovné poistenie
V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ: doplatok za jednoposteľovú izbu.
Cena platí pri počte 25 ľudí.
Program a dátum letu môžu byť upravené podľa pokynov leteckej spoločnosti a aktuálnych
podmienok v danom čase.
Organizačná príprava cesty je náročnejšia, nakoľko priamo na Patmos sa nelieta. Cesta je
kombináciou letu a plavby, čo je tiež zaujímavý zážitok.
Preto Vás prosím, aby ste ma v prípade záujmu kontaktovali čo najskôr. Rada Vám poskytnem
podrobnejšie informácie a pošlem prihlášku.
PRIHLÁŠKY: so zálohovou platbou 50%. Podľa potreby môžeme s Vami dohodnúťaj
individuálny harmonogram platieb.

Údaje k platbe: Tatra Banka: IBAN SK44 1100 0000 0026 2175 2378
Var.symbol 062019, do poznámky uveďte meno.
Na Patmose bývame na jednom mieste, stretnutia s Elim máme po raňajkách a večer. Cez deň je
kúpanie a oddych pri mori. Taktiež je možné si lacno požičať auto alebo motorku a navštíviť
viaceré pláže na ostrove. Pláže sú veľmi pekné, male, nepreľudnené, čisté, zákutia ostrova sú
malebné… pri hoteli je bazén s morskou vodou.
Bývame blízko pri centre mestečka, 5 min. chôdze, blízko sú obchodíky – minimarket, pekárnička,
zelenina … v centre male taverničky /šaláty a jedlá v dobrých cenách, veľké porcie /
Stretnutia s Elim mávame vonku v altánku pri recepcii.
Prikladám link o Patmose, v skutočnosti je krajší.
https://youtu.be/58c8a_4xBkU

KONTAKT
Emília Plavčanová Tel.: +421 917 502 799
plavcanova@gmail.com, estertravelagency@gmal.com

Tešíme san a Vás !





Kontakt: CK ESTER, Emília Plavčanová 0917 502799 EsterTravelAgency@gmail.com
plavcanova@gmail.com

