
 

      

 

                                     v spolupráci s mesiánskou agentúrou v Izraeli organizuje          

                      IZRAEL 
      

                                                     Z Eilatu do Jeruzalema      

                      Poznávanie  nových biblických zaujímavých lokalít južnej časti Izraela 

                                                   03.11.2019  -  10.11.2019 

                                            S kúpaním v Červenom a Mŕtvom mori. 
                                     Sprevádza náš židovský mesiánsky sprievodca Eli.   
 
                                                            Odlet z Bratislavy. 
                                    Ubytovanie 4x Eilat, 2x Yad Hashmona, 1x Ashkelon. 
 
                                                                   P R O G R A M 
 
1.Deň  ODLET z Bratislavy do Eilatu. 
EILAT – významná biblická historická lokalita, most medzi Afrikou a Áziou, najjužnejšie mesto Izraela v 
Negevskej púšti.Podľa Knihy Exodus /14:21-31/ pri odchode Izraelitov z egyptského otroctva museli prejsť cez 
Červené more. Pri putovaní došli do zasľúbenej zeme do nížiny ELAT a prešli “cez Arabu popri Elate…a tiahli 
sme smerom k Moábskej púšti”/Dt 2:8/ Kráľ Šalamún dal v tejto lokalite postaviť morský prístav /1Kr 9:26-28/ 
Podľa tradície kráľovna zo Sáby na ceste do Jeruzalema sa údajne v týchto miestach stretla  s kráľom  
Šalamúnom.  
Prehliadka Eilatu a jeho pozoruhodnosti, ktoré môžeme počas pobytu ľubovoľne navštíviť:  Koralové pobrežie, 
Podmorské observatórium, Morské akvárium, Útes delfinov, Návšteva stone factory v Eilate – výroba šperkov z 
eilatského / Šalamúnovho kameňa, návšteva skalného mesta Petra v Jordánsku /fakultatívne/. 
Kúpanie v Červenom mori. 
Večera a prenocovanie v hoteli v Eilate. Po večeri stretnutie s Elim. 
 
2.DEŇ – EILAT TIMNA 
BIRD SANKTUARY - vtáčie útočisko, prírodná rezervácia, svetová rarita. Eilat je jedným z najdôležitejších 
zastávok pre sťahovavé vtáky na svete. Je jediným pozemným mostom medzi Európou, Áziou a Afrikou pre 
milióny sťahovavých vtákov, ktoré sa v Eilate pripravujú na najnáročnejšiu úlohu prekonať saharskú púšť. Je to 
pre nich posledná “čerpacia stanica” pred púšťou. 
TIMNA PARK – názov Timna sa odvodzuje od mena vodcu Edómčanov, Timnah.V údolí Timny faraóni novej 
Egyptskej ríše už v 14.a 12.st. pr.Kr. zriadili bane na dobývanie medi. 
V Starej zmluve v Knihe Deuteronómium (8,7-9) Hospodin prehovoril k Mojžišovi:”Veď Pán Tvoj Boh, ťa 
chce voviesť do krásnej krajiny, do krajiny olív a medu, do krajiny, …v ktorej kameňoch je železo a z ktorej 
vrchov sa dobýva meď.” 
Timna park ponúka množstvo lekcií z biblickej histórie, Šalamúnove piliere, divokrásne prírodné scenérie, 
kaňóny a skalné útvary. Nachádzame tu  presný model STÁNKU STRETÁVANIA zhotoveného podľa  popisu 
V Biblii. 
Večera a prenocovanie v Eilate. Po večeri stretnutie s Elim. 
 
3.DEŇ – MŔTVE MORE - SODOM 
YOTVETA - prvý a najväčší kibbutz v regióne, jedinečný zážitok v oblasti Arava, významná staroveká biblická 
lokalita. Spomína sa v Starej Zmluve v knihe Deuteronómium / 10:7 / v súvislosti s putovaním Izraela do 
zasľúbenej zeme:”Odtiaľ prešli do Gadgady a z Gadgady do Jeteboty, kraja potokov a vôd” 
Výlet do oblasti SODOMY – prechod touto pozoruhodnou lokalitou s výhliadkou na Mŕtve more.  
Odohrávali sa  tu udalosti, ktoré opisuje Stará zmluva, keď Abrahám putoval cez Kanaán so synovcom Lotom. 
Pre nedostatok vody si museli podeliť pastviny. Lot sa rozhodol pre krajinu pri rieke Jordán až po Segor a 
Sodom, kde sa utáboril (Gn13, 5-13). 
 

 
 



 

Kniha Genezis (19,1-29) opisuje, ako mestá Sodomu a Gomoru aj ich hriešnych obyvateľov Pán potrestal 
ohňom a sírou (Gn 19,12-13, 23-26) 
EIN BOKEK – kúpanie a oddych pri Mŕtvom mori v Ein Bokek.  Večera a prenocovanie v Eilate. 
 
4.Deň -  EILATSKÉ  VRCHY 
YOASH vyhliadka.Cesta do hôr Eilatu s úžasným výhľadom na púšť. RED KANYON. Červený kaňon v horách 
Eilatu je jednou z najkrajších turistických trás.TAMAR kibbutz. Biblický park Tamar, jeden z najstarších 
archeologických miest v južnom Izraeli, púštna oáza, ktorá mala kedysi mimoriadny význam pre svetový 
obchod. Hlavné postavy Biblie boli súčasťou obrazu, ktorý táto lokalita poskytuje.  
Kúpanie v Červenom mori. Večera a prenocovanie v Eilate. Po večeri stretnutie s Elim. 
 
5.Deň – NEGEV, má krásu púšte, bohatú minulosť aj prítomnosť. Odpradávna bola križovatkou ciest vedúcich 
na všetky svetové strany. Viedla k moriam, kráľovstvám a mocným ríšam /Egypt, Arábia, Asýria, Babylónia a 
ďalšie/. 
MTZPE RAMON vyhliadka, vstupná brána k unikátnym prírodným útvarom. 
BEN-GURION  – zakladateľ a prvý ministerský predseda samostatného Izraelského štátu, miesto, kde 
pochovali Ben Guriona a jeho manželku Paulu. 
ASHKELON, historická lokalita kanaáncov, dnes moderné priemyselné centrum oblasti so starou históriou.  
Večera a prenocovanie: Hotel Harlington Ashkelon. Po večeri stretnutie s Elim. 
 
6.DEŇ – JERUZALEM 
Siónska brána. Vrch Sión – vrchná dvorana, miesto Pánovej poslednej večere a vyliatia Ducha Sväteho. 
Hrob kráľa Dávida. Židovská štvrť. Menorah. Múr nárekov. 
SHABBAT VEČERA a prenocovanie v Yad Hashmona. 
 
7.DEŇ – JERUZALEM 
OLIVOVÁ HORA – s výkladom o druhom príchode Pána Ježiša Krista, napĺňanie biblických proroctiev pre 
Izrael a Jeruzalem. 
GETSEMANE, Štefanská brána, rybník Bethesda,Via Dolorosa – v šľapajách Pána Ježiša. Záhradný hrob s 
Pánovou večerou. 
Biblická záhrada v Yad Hashmona – história tejto najväčšej mesiánskej komunity, vývoj mesiánskeho hnutia v 
Izraeli. Večera a prenocovanie v Yad Hashmona. 
 
8.DEŇ - Transfer na letisko Ben Gurion Tel Aviv, odlet do Viedne. 
Program bude doplnený v súlade s časom odletu. 
 
CENA: 1150.- Eur   
V cene je zahrnuté: 
Letenka, letiskové a palivové poplatky 
Služba židovského mesiánskeho sprievodcu  
Tlmočnícke služby 
Klimatizovaný autobus počas celého pobytu 
Ubytovanie v 2/3 lôžkových izbách – Eilat – Yad Hashmona, Ashkelon 
Polpenzia 
Komplexné cestovné poistenie 
V cene nie je zahrnuté: 
Príplatok za jednoposteľovú izbu: 80.-Eur na osobu/noc 
Vstupy a obslužné: 80 USD 
Program našej cesty môže byť upravený sprievodcom podľa aktuálnych podmienok. 
 
PRIHLÁŠKY prosíme do 30.5.2019, nakoľko cestu môžeme záväzne potvrdiť iba na základe konkrétne 
prihlásených účastníkov. Zálohová platba 50%. 
Platobné údaje: 
Tatra banka 
IBAN SK4411000000002621752378 
Var.sym.112019 
Do poznámky uveďte svoje meno 
 
Kontakt: 
CK ESTER: PhDr. Emília Plavčanová:  Tel.:+421917502799 , estertravelagency@gmail.com, plavcanova@gmail.com 
 


