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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout katalog poutních, po‐
znávacích a pobytových zájezdů, které jsme pro Vás
připravili.

V naší nabídce pro rok 2019 najdete opět zájezdy, které
u Vás získaly značnou oblibu. 

V letošním roce opět navštívíme území Izraele, Jordán‐
ska, Španělska, Portugalska, Itálie, Německa, Francie a
vydáme se též na národní pouť do Říma.
Na přání Vás našich milých klientů zařazujeme několik
leteckých zájezdů do Říma a Dublinu a opět velmi žá‐
danou leteckou poutní cestu do Fatimy, spojenou s náv‐
štěvou významného poutního místa Santiago de
Compostela a univerzitního města Coimbra.  

Novinky letošního roku – Malý okruh Čínou a exotické
Mexiko. 

Překrásné období Adventu můžete s námi prožít v irském
Dublinu a ve věčném městě Římě.

Všechny zájezdy najdete též na našich stránkách
www.palomino.cz

Vaše objednávky přijímáme prostřednictvím telefonu,
e‐mailu, nebo formou dopisu zaslaného poštou. 

Milí přátelé, děkuji Vám za Vaši přízeň a projevenou dů‐
věru v minulých letech a těším se na setkání s Vámi.

S úctou

Majitelka CK Palomino
Irena Hendrychová

Poutní a poznávací zájezdy 3 -17
Pobyty u moře 17 - 19

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
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IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 61911

7.3. – 15.3.2019

IZRAEL – JORDÁNSKO
číslo zájezdu 61903

odlet z Prahy, odbavení na letišti
ve večerních hodinách
Cesarea, Haifa, Kána Galilejská,
Nazaret: Bazilika Zvěstování, ve-
čeře a nocleh v Nazaretě.
snídaně, Hora Tábor, Hora Blahosla-
venství, Tabgha (kostely Rozmnožení
chlebů a Primát Sv. Petra), plavba po
Galilejském jezeře, Kafarnaum, ve-
čeře a nocleh v Nazaretě.
snídaně, přesun do Jordánska, Je-
rash,pozůstatky římského města,
Hora Nebo, večeře a nocleh v
Petře.
snídaně, Petra – návštěva areálu svě-
toznámého kamenného města, Ma-
daba – prohlídka tzv. madabské
mapy ze 6.stol. v kostele St. George,
večeře a nocleh v Ammáně.
snídaně, přechod přes  hranici do Iz-
raele, místo křstu Qasr el Jahud, kou-
pání v Mrtvém moři - Qalya,
zastávka v Jerichu, večeře a nocleh v
Betlémě
snídaně, Jeruzalém – Olivová hora,
Bethfage, kostel Pater Noster, Domi-
nus Flevit, Getsemanská zahrada,
Betlém - Pole pastýřů, Bazilika Naro-
zení, večeře a nocleh v Betlémě.
snídaně, Ein Karem - rodiště Jana Kř-
titele, Křížová cesta, Bazilika Božího
hrobu, Jeruzalém – Hora Sion, Zeď
nářků, večeře a nocleh v Betlémě.
transfér na letiště k odletu, přílet do
Prahy
Poutní program je spojený s každo-
denní mší svatou.

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: Zpáteční  letenku Praha – Tel Aviv
- Praha, le�štní taxy, 7 x ubytovaní v 3* hotelu
včetně polopenze, dopravu po Izraeli a Jordán-
sku klima�zovaným autobusem, kompletní ces-
tovní pojištění, služby českého a místního
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy v Izraeli + hraniční taxy
v Izraeli + loď po Galilejském jezeře + taxík na
Horu Tábor + obslužné v Jordánsku a Izraeli = 250
USD /splatné u průvodce po příletu do Izraele

Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou
Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu.
Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po
návratu.

28.750,- Kč

letiště Praha, odbavení a odlet ve ve-
černích hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea – im-
pozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Kána Galilejská - ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd v
restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po
Genezaretském jezeře, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, ubytování, večeře,
nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka Bet-
léma - Bazilika Narození, Mléčná  je-
skyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie – hrob
Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha  
/nejstarší město světa/, místo křtu

– obnova křestních slibů, koupání   v
Mrtvém moři, večeře a nocleh
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus Fle-
vit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Hora Sion, hrob krále Davida,  
Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny
Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka kos-
tela Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Jaffa – kos-
tel sv. Petra, večeře a nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu,  
večeře a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Poutní zájezd

Duchovní doprovod: 
P. Mgr. Hroznata, Pavel Adamec,

O.Praem.

Program:

Poutní zájezd
Program:

17.3. – 25.3.2019
23.850,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivový příplatek, dopravu po Izraeli
klima�zovaným autobusem, ubytování 1x v
Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových poko-
jích v hotelu 3* včetně  polopenze formou  švéd-
ských stolů, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje:  120 USD /vstupy v rámci pro-
gramu a obslužné 

Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

CK si vyhrazuje právo na změnu programu!



8.4. – 16.4.2019

IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 61901

odbavení na letišti ve večerních 
hodinách 
přílet do Tel Avivu – celodenní pro-
hlídka Betléma - Bazilika Narození,
Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, ve-
čeře a nocleh 
Qars el Jahud místo křtu,obnova
křestních slibů, Jericho – nejstarší
město světa, Hora pokušení, koupání
v Mrtvém moři, večeře a nocleh
krátká zastávka v Cesarea – impo-
zantní  římský akvadukt, Haifa – Hora
Karmel, Stella Maris – karmelitánský
klášter, působivá baháistická svatyně
se zahradami, večeře, nocleh
návštěva Hora Tabor, Kána Galilejská
– možnost obnovení manželských
slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování,
kostel sv. Josefa, večeře, nocleh
Hora Blahoslavenství, návštěva okolí
Galilejského jezera, Primát sv. Petra,
oběd v restauraci  /ryba sv. Petra/,
Tabgha,Kafarnaum,  večeře ,nocleh
Jeruzalém–Květná neděle, procesí za
účasti jeruzalémského patriarchy,
návštěva Olivové hory, Dominus Fle-
vit, Getsemanská zahrada, Zeď Nářků,
Chrámová hora,  večeře, nocleh 
návštěva městečka Ein Karem– kostel
Narození sv. Jana Křtitele, kostel Nav-
štívení Panny Marie, Jeruzalém, Staré
město Jeruzalém, Křížová cesta, bazi-
lika Božího hrobu, Hora Sion, hrob
krále Davida, Večeřadlo, bazilika  Zes-
nutí Panny Marie, večeře, nocleh 
odjezd na letiště v brzkých ranních
hod., návrat  do Prahy v dopoledních  
hodinách 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena 23.900,- Kč
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IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 21904

letiště Praha, odbavení a odlet ve 
večerních hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Kána Galilejská - ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd v
restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po
Genezaretském jezeře, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, ubytování, večeře,
nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka Bet-
léma - Bazilika Narození, Mléčná  je-
skyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie – hrob
Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha
/nejstarší město světa/, místo křtu –
obnova křestních slibů, koupání v
Mrtvém moři, večeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie – hrob
Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha  
/nejstarší město světa/, místo křtu –
obnova křestních slibů, koupání  
v Mrtvém moři, večeře a nocleh 
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus Fle-
vit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Hora Sion, hrob krále Davida,  
Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny
Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka kos-
tela Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Jaffa – kos-
tel sv. Petra, večeře a nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu,  
večeře a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena
Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, 7x ubytování včetně polopenze
ve 2-3 lůžkových pokojích, /2x Nazaret nebo
Tiberias, 5x Betlém/, dopravu po Izraeli  kli-
ma�zovaným autobusem, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK
159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné/ 
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou
CK si vyhrazuje právo na změnu programu
Minimální platnost cestovního pasu 
6 měsícu po návratu!!!

Poutní zájezd

KVĚTNÁ NEDĚLE
Duchovní doprovod: 
P. Marian Pospěcha

Program:

Poutní zájezd
Program:

29.9. – 07.10.2019
23.850,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivový příplatek, dopravu po
Izraeli klima�zovaným autobusem, ubytování 
1x v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu 3* včetněpolopenze for-
mou  švédských stolů, kompletní pojištění,
služby průvodce,zákonné pojištění CK
č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy v rámci
programu a obslužné/  
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

CK si vyhrazuje právo na změnu programu Minimální
platnost cestovního pasu  6 měsícu po návratu!!!
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IZRAEL - JORDÁNSKO
číslo zájezdu 21905

odlet z Prahy, odbavení na letišti ve
večerních hodinách
Cesarea, Haifa, Kána Galilejská, Na-
zaret: Bazilika Zvěstování, večeře a
nocleh v Nazaretě.
snídaně, Hora Tábor, Hora Blahosla-
venství, Tabgha (kostely Rozmnožení
chlebů a Primát Sv. Petra), plavba po
Galilejském jezeře, Kafarnaum, ve-
čeře a nocleh v Nazaretě.
snídaně, přesun do Jordánska, Je-
rash,pozůstatky římského města,
Hora Nebo, večeře a nocleh v Petře.
snídaně, Petra – návštěva areálu svě-
toznámého kamenného města, Ma-
daba – prohlídka tzv. madabské
mapy ze 6.stol. v kostele St. George,
večeře a nocleh v Ammáně.
snídaně, přechod přes  hranici do Iz-
raele, místo křstu Qasr el Jahud, kou-
pání v Mrtvém moři - Qalya,
zastávka v Jerichu, večeře a nocleh v
Betlémě
snídaně, Jeruzalém – Olivová hora,
Bethfage, kostel Pater Noster, Domi-
nus Flevit, Getsemanská zahrada,
Betlém - Pole pastýřů, Bazilika Naro-
zení, večeře a nocleh v Betlémě.
Ein Karem - rodiště Jana Křtitele, Kří-
žová cesta, Bazilika Božího hrobu, Je-
ruzalém – Hora Sion, Zeď nářků,
večeře a nocleh v Betlémě.
Poutní program je spojený 
s každodenní mší svatou.

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín:

Cena:

Poutní zájezd
Program:

IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 21906

letiště Praha, odbavení a odlet ve 
večerních hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Kána Galilejská - ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh 
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd
v restauraci /ryba sv. Petra/,
plavba po Genezaretském jezeře,
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blaho-
slavenství, Primát sv. Petra, ubyto-
vání,  večeře,nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka
Betléma - Bazilika Narození,
Mléčná  jeskyně,Pole pastýřů, ve-
čeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie –
hrob Lazara, údolím Wadi Qelt do
Jericha /nejstarší město světa/,
místo křtu – obnova křestních
slibů, koupání, v Mrtvém moři, ve-
čeře a nocleh
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus
Flevit, Getsemanská zahrada,Zeď
Nářků, Hora Sion, hrob krále Da-
vida,  Večeřadlo, bazilika Zesnutí
Panny Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka
kostela Narození sv. Jana Křtitele,
kostel Navštívení Panny Marie,
Jaffa – kostel sv. Petra, večeře a
nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
Křížová cesta, Bazilika Božího
hrobu, večeře a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Poutní zájezd
Program:

22.10. – 30.10.2019
23.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivový příplatek, dopravu po
Izraeli klima�zovaným autobusem, ubytování 
2x v Nazaretu, 5x v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu 3* včetně polopenze formou
švédských stolů, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy v rámci
programu a obslužné/

Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
Platnost cestovního pasu minimálně 
6 měsíců po návratu.

13.10. – 21.10.2019
29.900,- Kč

Cena zahrnuje: Zpáteční  letenku Praha – Tel
Aviv - Praha, le�štní taxy, 7 x ubytovaní v 3*
hotelu včetně polopenze, dopravu po Izraeli
a Jordánsku klima�zovaným autobusem,
kompletní cestovní pojištění, služby českého
a místního průvodce, zákonné pojištění CK
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy v Izraeli + hraniční
taxy v Izraeli + loď po Galilejském jezeře +
taxík na Horu Tábor + obslužné v Jordánsku
a Izraeli = 250 USD /splatné u průvodce po
příletu do Izraele
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou
Průvodce si vyhrazuje právo na změnu
programu. Platnost cestovního pasu
minimálně  6 měsíců po návratu.
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IZRAEL
číslo zájezdu 61904

odbavení na letišti ve večerních 
hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Bahái - působivá sva-
tyně se zahradami, večeře, nocleh
návštěva Hory Tabor – bazilika Pro-
měnění Páně, Kána Galilejská –
možnost obnovení manželských
slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování,
kostel sv. Josefa, večeře, nocleh 
návštěva okolí Genezaretského je-
zera, Yardenit – obnova křtu,
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahosla-
venství, Primát sv. Petra, oběd v re-
stauraci /ryba sv. Petra/, odpoledne
plavba po Genezaretském jezeře, ve-
čeře, nocleh 
celodenní prohlídka Betléma - Bazi-
lika Narození, Mléčná jeskyně, Pole
pastýřů, večeře a nocleh
návštěva Betanie – hrob Lazara, Je-
richo – nejstarší město světa, kou-
pání v Mrtvém moři, údolí Wadi
Qelt, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, návštěva Oli-
vové hory, Dominus Flevit, Getseman-
ská zahrada, Zeď Nářků, návštěva
městečka Ein Karem – kostel Narození
sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny
Marie, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, Staré město Je-
ruzalém, Chrámová hora, Křížová cesta,
bazilika Božího hrobu, Hora Sion, hrob
krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zes-
nutí Panny Marie, večeře, nocleh 
odjezd na letiště v brzkých ranních
hod., návrat v dopoledních hodinách  

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Poutní zájezd

Duchovní doprovod: 
P. Martin Chleborád

Program:

18.11. – 26.11.2019
22.900,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le�štní taxy,
2x ubytování v Nazaret včetně polopenze, 5x
ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích
včetně polopenze, dopravu po Izraeli klima�-
zovaným autobusem, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.     
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné/      
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou
Doporučená platnost cestovního pasu
minimálně 6 měsíců po návratu.
CK si vyhrazuje právo na změnu programu.                  

IZRAEL
číslo zájezdu 21903

letiště Praha, odbavení a odlet ve 
večerních hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Kána Galilejská - ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh 
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd v
restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po
Genezaretském jezeře, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, ubytování, večeře,
nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka Bet-
léma - Bazilika Narození, Mléčná  je-
skyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie – hrob
Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha
/nejstarší město světa/, místo křtu

– obnova křestních slibů, koupání  v
Mrtvém moři, večeře a nocleh 
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus Fle-
vit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Hora Sion, hrob krále Davida,  
Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny
Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka kos-
tela Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Jaffa – kos-
tel sv. Petra, večeře a nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu,  
večeře a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Poutní zájezd

Program:

27.11. – 05.12.2019
22.900,- Kč

Cena zahrnuje: : letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivovýpříplatek, dopravu po
Izraeli klima�zovaným autobusem, ubytování 
1x v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu 3* včetně polopenze formou
švédských stolů, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy v rámci
programu a obslužné/     
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou Průvodce zájezdu si
vyhrazuje právo na změnu programu. Plat-
nost cestovního pasu minimálně 6 měsíců
po návratu.
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IRSKO
číslo zájezdu 31910

Poznávací zájezd

Program:

odlet z Prahy, přílet do Dublinu,
transfer na hotel, ubytování,mož-
nost večerní procházky s průvodcem
historickým centrem města
Dublin – Christ Church Cathedral –
katedrála anglikánské církve, relikviář
sv. Laurence O´Toolea, hrad – přepy-
chové reprezentační komnaty  se sbír-
kou orientálního umění, Radnice –
Dublin City Hall - dějiny města,
Temple Bar–nejživější a nejoblíbenější
čtvrť vyhlášených restaurací a barů
Ha penny a Bridge – Půlpencový most
s výhledem na řeku Liffey, fakulta-
tivně irský večer v typické irské re-
stauraci s doprovodným programem
Trinity College – Evangeliář z Kellsu –
s nejbohatším zdobením ze všech
středověkých irských iluminovaných
rukopisů obsahující čtyři evangelia  v
latině, Stará knihovna obsahující
200.000 historických textů, mramo-
rové busty učenců a nejstarší harfu v
Irsku. Leinster House – sídlo posla-
necké sněmovny a senátu, Národní
galerie – irské krajinomalby a podo-
bizny,  rovněž díla významné evropské
školy, např. Goya, El Grec, Caravaggio,
Mantegna, Monet, Tizian, fakultativně
okružní jízda městem, možnost náv-
štěvy Muzea Guinness Storehouse s
vyhlídkovou restaurací a ochutnávkou
piva Guinness
O´Connell Street– hlavní tepna města
s mnoha obchody a nádhernými
Stavbami, St. Mary s Pro Cathedral –
katolická katedrála s proslulým chó-
rem Palestrina, Katedrála sv. Patrika –
národní katedrála irské církve, děka-
nem katedrály se r. 1713 stal Jonathan
Swift – autor díla Gulliverovy cesty,
místo usmíření mezi lordy Kildarem a
Ormondem,  procházka historickým
centrem s průvodcem
po snídani individuální program,
transfer na letiště, přílet do Prahy v
podvečerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

9.6. – 13.6.2019

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky, kabi-
nové zavazadlo do 10 kg /55 x 40 x 24cm/,
transfer, 4x ubytování v hotelu ***včetně
snídaně, služby průvodce, kompletní cestovní
pojištění, zákonné pojištění159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v
Dublinu, fakulta�vní prohlídky, další zavazadlo
za příplatek 

14.700,- Kč

IRSKO
číslo zájezdu 31906

ADVENT V DUBLINU

odlet z Prahy, přílet do Dublinu,
transfer na hotel, ubytování, mož-
nost večerní procházky s průvodcem
historickým centrem města
Dublin – Christ Church Cathedral –
katedrála anglikánské církve, relikviář
sv. Laurence O´Toolea, hrad – přepy-
chové reprezentační komnaty  
se sbírkou orientálního umění, Rad-
nice – Dublin City Hall - dějiny města,
Temple Bar–nejživější a nejoblíbenější
čtvrť vyhlášených restaurací a barů
Ha penny a Bridge – Půlpencový most
s výhledem na řeku Liffey, fakulta-
tivně irský večer v typické irské re-
stauraci s doprovodným programem
Trinity College – Evangeliář z Kellsu –
s nejbohatším zdobením ze všech-
středověkých irských iluminovaných
rukopisů obsahující čtyři evangelia v
latině, Stará knihovna obsahující
200.000 historických textů, mramo-
rové busty učenců a nejstarší harfu v
Irsku. Leinster House – sídlo posla-
necké sněmovny a senátu, Národní
galerie – irské krajinomalby a podo-
bizny, rovněž díla významné evropské
školy, např. Goya, El Grec, Caravaggio,  
Mantegna, Monet, Tizian, fakulta-
tivně okružní jízda městem, možnost  
návštěvy Muzea Guinness Store-
house s vyhlídkovou restaurací a
ochutnávkou piva Guinness
O´Connell Street – hlavní tepna
města s mnoha obchody a nádher-
nými Stavbami, St. Mary s Pro Cathe-
dral – katolická katedrála s proslulým  
chórem Palestrina, Katedrála sv. Pa-
trika – národní katedrála irské církve,
děkanem katedrály se r. 1713 stal Jo-
nathan Swift – autor díla Gulliverovy 
cesty, místo usmíření mezi lordy Kil-
darem a Ormondem, procházka his-
torickým centrem s průvodcem
po snídani individuální program,
transfer na letiště, přílet do Prahy v
podvečerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

5.12. – 9.12.2019
14.700,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky,
kabinové zavazadlo do 10 kg /55 x 40 x
24cm/, transfer, 4x ubytování v hotelu
***včetně snídaně, služby průvodce, kom-
pletní cestovní pojištění, zákonné pojištění
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v
Dublinu, fakulta�vní prohlídky,další zavazadlo
za příplatek 



Poutní zájezd
Program:

FRANCIE - LURDY – ARS - LA SALETTE

číslo zájezdu 61906

Odjezd v odpoledních hodinách, prů-
jezd SRN, noční jízda
La Salette – mariánské poutní místo v
savojských Alpách, večeře, nocleh
Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým or-
lojem a Bourbonskou kaplí, Bazilika
Notre Dame s nádhernými mozaikami
Ars - návštěva baziliky sv. Jana Maria
Vianney  v roce 1929 jmenován patro-
nem farářů, večeře, nocleh
po snídani odjezd, Paray le Monial –
sv. Markéta Marie Alacoque, Taize –
Komunitní centrum křesťanů nejrůz-
nějších vyznání i národností. Kdo se
vydá do Taize, vstupuje na cestu dů-
věry, jež je cílem i nadějí velké ideje. 
Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s
životem sv. Bernadety, prohlídka opev-
něného města, katedrála, hrob sv. Ber-
nadety, večeře, nocleh
po snídani odjezd, Le Puy – jedno z nej-
půvabnějších míst v zemi, poutní bazilika
Panny Marie, poutní kaple St. Michel,
skála Corneille se sochou Panny Marie,
překrásný výhled do okolí, noční jízda
Lurdy – příjezd v ranních hodinách, se-
známení s poutním místem, prohlídka
míst spjatých s životem sv. Bernadety,
návštěva koupelí, účast na modlitbě
růžence, světelný průvod, večeře, noc-
leh
Lurdy – po snídani bohatý duchovní
program, výlet do Gavarnie - srdce Py-
renejí, pro zdatné výstup pod ledovec,
pro méně zdatné návštěva poutní kaple
P. Marie,prohlídka horské vesničky, ná-
vrat do Lurd, účast na modlitbě růžence,
světelný průvod, večeře, nocleh
Lurdy – po snídani účast na Meziná-
rodní mši svaté v podzemní Bazilice Pia
X, Křížová cesta, eucharistické procesí,
účast na modlitbě růžence,  světelný
průvod, večeře, nocleh 
Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Santa
Maria de la Mer – prohlídka historické
části města, poutní kostel s ostatky
Marie Jakubovi a Marie Salome, noční
jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

10 den

Termín

Cena
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1.7. – 10.7.2019
13.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klima�zovaným auto-
busem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkovýchpokojích
Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v
hotelu včetně polopenze,  kompletní pojištění,
duchovní doprovod, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje:vstupy do navš�vených objektů
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

Poutní zájezd
Program:

2.5. – 9.5.2019

FRANCIE - LURDY - LA SALETTE 
číslo zájezdu 61905

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda
La Salette – mariánské poutní místo
v savojských Alpách, mše svatá, Kří-
žová cesta, účast na modlitbě Rů-
žence, světelný průvod, ubytování,
nocleh
La Salette – odjezd, Carcassone, pro-
hlídka opevněného cité
Lurdy – snídaně, dopoledne účast na
Mezinárodní mši svaté v podzemní
bazilice Pia X, Eucharistický průvod s
požehnáním, večerní účast na mod-
litbě Růžence, světelný průvod
Lurdy –snídaně, prohlídka míst spja-
tých s životem sv. Bernadety, odpo-
ledne Gavarnie - srdce Pyrenejí,
poutní kostel Svatého JanaKřtitele,
večerní účast na modlitbě Růžence,
světelný průvod 
Lurdy –mše svatá, návštěva koupelí,
Křížová cesta, Eucharistický průvod,
večerní účast na modlitbě Růžence, 
světelný průvod
Lurdy - odjezd, Avignon – prohlídka
historické části města, Bazilika Notre
Dame, Papežský palác, odjezd ve ve-
černích hodinách, noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem,
La Sale�e – 1x ubytování včetně snídaně,
Lurdy - 4x ubytování včetně polopenze ve 2-3
lůžkových pokojích s příslušenstvím, kompletní
pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění
CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

12. 500,- Kč
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Poutní zájezd 
Program:

Odjezd v odpoledních hodinách,
průjezd SRN, noční jízda
La Salette – mariánské poutní
místo v savojských Alpách, večeře,
nocleh
Lyon – katedrála sv. Jana s gotic-
kým orlojem a Bourbonskou kaplí, 
Bazilika Notre Dame s nádhernými
mozaikami Ars - návštěva baziliky
sv. Jana Maria Vianney  v roce
1929 jmenován patronem farářů,
večeře, nocleh
po snídani odjezd, Paray le Monial –
sv. Markéta Marie Alacoque,Taize –
Komunitní centrum křesťanů nejrůz-
nějších vyznání i národností.Kdo se
vydá do Taize, vstupuje na cestu dů-
věry, jež je cílem i nadějí velké ideje.
Nevers – klášter Saint Gildard spjatý
s životem sv. Bernadety, prohlídka
opevněného města, katedrála, hrob
sv. Bernadety, večeře, nocleh
po snídani odjezd, Le Puy – jedno z
nejpůvabnějších míst v zemi, poutní
bazilika Panny Marie, poutní kaple
St. Michel, skála Corneille se sochou
Panny Marie, překrásný výhled do
okolí, noční jízda
Lurdy – příjezd v ranních hodinách,
seznámení s poutním místem, pro-
hlídka míst spjatých s životem sv.
Bernadety, návštěva koupelí, účast
na modlitbě růžence,  světelný prů-
vod, večeře, nocleh
Lurdy – po snídani bohatý duchovní
program, výlet do Gavarnie - srdce
Pyrenejí, pro zdatné výstup pod le-
dovec, pro méně zdatné návštěva
poutní kaple P. Marie,  návrat do
Lurd, účast na modlitbě růžence,
světelný průvod, večeře, nocleh
Lurdy – po snídani účast na Meziná-
rodní mši svaté v podzemní Bazilice
Pia X, Křížová cesta, eucharistické
procesí, účast na modlitbě růžence, 
světelný průvod, večeře, nocleh 
Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Arles
– prohlídka historické části města,
poutní chrám s ostatky poustevníka
Antonína Velikého, noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

10 den

Termín:

Cena:

FRANCIE - LURDY – ARS - LA SALETTE

číslo zájezdu 61907

5.9. – 14.9.2019
13.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klima�zovaným auto-
busem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích
Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu
včetně polopenze, kompletní pojištění, duchovní
doprovod, služby průvodce  Cena nezahrnuje:
vstupy do navš�vených objektů
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

Program:

Odlet z Prahy, transfer z letiště 
na hotel, individuální program
Vatikán – Bazilika sv. Petra, pa-
pežská krypta, výstup na kopuli 
Řím – Andělský hrad, Piazza Na-
vona, Pantheon, S. Maria sopra
Minerva,Fontána Trevi, Španělské
schody
Řím – Aventin, Boca della Verita,
Benátské náměstí, Kapitol, Santa
Maria in Aracoeli /římské jezu-
látko/,  Forum Romanum, Kolo-
seum, Konstantinův vítězný
oblouk, San Pietro in Vincoli 
Řím – Santa Maria degli Angeli,
Santa Maria della Vittoria, Bazi-
lika San Giovanni Laterano, Bap-
tisterium, Santa Maria Maggiore,   
San Paolo fuori le Mura 
Řím – transfer na letiště, odlet do
Prahy 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

ITÁLIE - ŘÍM LETECKY
číslo zájezdu 31902

26.3. – 30.3.2019

13.900,- Kč
Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le�štní
poplatky, 4x ubytování v Římě v
hotelu***ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
polopenze, služby průvodce, transfer z
le�ště na hotel a zpět, kompletní pojištění,
zákonné pojištěníCK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: turis�cké poplatky,
vstupy, jízdné MHD 

1 den

2 den

3 den

4 den

Termín

Cena

Odlet z Prahy, transfer na ubyto-
vání, volný program
Řím – Vatikán - Bazilika sv. Petra, An-
dělský hrad, Piazza Navona, Pan-
theon, S. Maria sopra  Minerva,
Fontána Trevi, Španělské schody
Bazilika San Giovanni Laterano, S.
Maria Maggiore,Forum Roma-
num, Koloseum, San Pietro in Vin-
coli, Kapitol, Benátské náměstí
individuální volno, transfer na 
letiště, přílet do Prahy

12.12. – 15.12.2019
11.700,- Kč

Program:

ITÁLIE - ADVENT V ŘÍMĚ
číslo zájezdu 31905

Cena zahrnuje: letenku Praha – Řím – Praha,
le�štní poplatky, transfery, 3x ubytování v
hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
snídaně, kompletní pojištění, služby průvodce,
zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, turis�cké
poplatky, jízdné MHD 



LETECKÝ POUTNÍ ZÁJEZD

Možnost účasti na velikonočních obřa-

dech, prohlídka křesťanských a antických

památek Říma, bohatý 

duchovní i kulturní program.  

17.4. – 22.4.2019                  

ITÁLIE - ŘÍM-VELIKONOCE 

číslo zájezdu 21901

odlet v odpoledních hodinách, přílet
do Říma, ubytování
Zelený čtvrtek - katakomby sv. Ka-
lista, trapistické opatství Tre Fontane, 
možnost nákupu eukaliptových pro-
duktů, poutní kaple – Římské Lurdy,  
bazilika San Paulo fuori le Mura, ba-
zilika San Giovanni Laterano – ob-
řady „Omývání nohou starců“ za
účasti papeže Františka 
Velký pátek – Forum Romanum, Ko-
loseum, San Pietro in Vincoli, Kapitol,
Benátské náměstí, Piazza Navona,
Fontana Trevi, Pantheon, Španělské
schody, večer „Křížová cesta“ za
účasti papeže Františka
Bílá sobota – bazilika San Giovanni
Laterano, Svaté schody, Santa Croce
in Gerusalemme – titulární chrám
kardinála Vlka, Baptisterium, San
Clemente, Santa Maria in Trastevere,
San Francesco, Santa Cecilia, Tiber-
ský ostrov, San Bartolomeo, obřady
„Vigilie“ za účasti papeže Františka v
bazilice sv. Petra
Boží hod velikonoční – „Urbi et
Orbi“ – požehnání městu a světu pa-
pežem Františkem, Santa Maria degli
Angeli, Santa Maria della Vittoria,
Santa Susana, San Bernard
Pondělí velikonoční – přílet do Prahy
ve večerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

Termín

Cena 15.900,- Kč
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Duchovní doprovod 
P. Vojtěch Novák

Program:

11.5. – 19.5.2019 

ITÁLIE - SAN GIOVANNI ROTONDO 

číslo zájezdu 61902

odjezd z Rakovníka v odpoledních
hodinách, nástupní místo Nové
Strašecí, průjezd Rakouskem,
noční jízda
Loreto – jedno z nejvýznamnějších
poutních míst Itálie, mše svatá,
Santuario della Santa Casa, večeře,
nocleh
Manoppello – vzácná relikvie –
Kristova rouška, Lanciano – go-
tický kostel Santa Maria Maggi-
ore, ubytování S. Giovanni
Rotondo, večeře, nocleh
S. Giovanni Rotondo – návštěva
míst spjatých s působením Padre
Pia, večeře, nocleh
Monte S. Angelo – poutní místo
San Michele Arcangelo, Santa
Maria di Pulsano – klášter ze
6.stol, večeře, nocleh
Pietrelcina – návštěva historic-
kého centra, rodný dům Padre
Pia, Monte Cassino - benediktin-
ský klášter, odjezd na ubytování, 
večeře, nocleh
Bolsena – Grotta di Santra Cris-
tina, Altare del Miracolo ( bolsen-
ský zázrak 1263) Orvieto – Dóm –
Cappella del Corporale, odjezd na
ubytování, večeře, nocleh
Benátky – chrám sv. Marka, Dožecí
palác a další památky, odjezd ve ve-
černích hodinách, noční jízda
Příjezd do farností v odpoledních
hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem,
6x ubytování ve 2–3 lůžkovýchpokojích, 6x
polopenze, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš�vených
objektů, plavba lodí v Benátkách, turis�cké
poplatky.
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

13.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha – Řím - Praha,
le�štní poplatky, 5x ubytování ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu ***, včetně snídaně, kom-
pletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb. Cena
nezahrnuje: 80 EUR – transfery, vstupy, do-
prava MHD, turis�cký poplatek 
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

Poutní zájezd se vzpomínkou 
na P. Vojtěcha Hrubého

Program:

2.6. – 8.6.2019

ITÁLIE - ŘÍM A KLÁŠTERY 

číslo zájezdu 21902

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda
Rieti - návštěva františkánských
klášterů Greccio, /oběd ve stylové
italské restauraci/, Fonte Colombo,
La Foresta, spjatých s životem sv.
Františka, odjezd na ubytování,ve-
čeře, nocleh v okolí Rieti 
Řím – trapistické opatství Tre Fon-
tane, San Paolo fuori le Mura, Pi-
azza Navona, Pantheon, Fontana di
Trevi, Španělské schody, Koloseum,
Forum Romanum, večeře, nocleh
Řím – Vatikán – generální audience
se svatým otcem Františkem, Bazi-
lika sv. Petra San Giovanni in Late-
rano, S. Croce – titulární chrám
kardinála Vlka, Santa Maria Maggi-
ore, Santi Marcelino e Pietro – titu-
lární chrám kardinála Duky, večeře,
nocleh
Zátibeří – S.Maria in Trastevere, S.
Francesco a Ripa, S. Cecilia, S. Bar-
tolomeo – kaple sv. Vojtěcha – nej-
starší vyobrazení světce, večeře,
nocleh Subiaco – klášter Santa
Scholastica založený roku 510 sva-
tým Benediktem, klášter San Bene-
detto – se vzácnými freskami
sienské a umbrijské malby, ubyto-
vání v okolí , večeře, nocleh
Guidónia – mše svatá, uctění pa-
mátky P. Vojtěcha HrubéhoFrascati
– nejvýznamnější z takzvaných Cas-
telli Romani, oblíbené letní sídlo Ří-
manů  vyhlášené vínem Frascati,
večeře ve stylové restauraci, odjezd
ve večerních hodinách,  noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu klima�zovaným au-
tobusem, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových poko-
jích včetně polopenze, 1x oběd +1x večeře ve
stylové restauraci, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš�vených
objektů, jízdné MHD, turis�cké poplatky,pojištění
storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

13.500,- Kč
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Biskupství ostravsko-opavské Vás zve na di-

ecézní pouť do Říma u příležitosti   

30. výročí svatořečení sv. Anežky České

1989 – 2019

Program:

Ostrava – odjezd v odpoledních
hodinách, nástupní místa po
trase dle dohody, noční jízda do
Říma
Řím – Bazilika San Giovanni in Late-
rano, Svaté schody, Santa Croce in
Gerusalemme – titulární chrám kar-
dinála Vlka, Santi Marcellino e Pi-
etro – titulární chrám kardinála
Duky, Bazilika Santa Maria Maggi-
ore – mše sv. za dar duchovní ob-
novy země a ochranu  Panny Marie
s přímluvou svatých věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje,večeře, nocleh
Řím – Vatikán - Bazilika sv. Petra – v
10:00 mše sv. ke cti sv. Anežky České
na poděkování za dar svobody ke 30.
výročí svatořečení sv. Anežky. Po mši
sv. modlitba v kryptě u sochy sv.
Anežky České, zakladatelky křesťanské
charity. Socha byla věnována Sv. otci
Františkovi v mimořádném Svatém
roce Milosrdenství 10. září 2016 Pi-
azza Navona, Pantheon, Santa Maria
sopra Minerva, Fontana di Trevi, Špa-
nělskéschody, večeře, nocleh
Řím - Vatikán – Svatopetrské nám.-
generální audience se Sv. otcem Fran-
tiškem, v 15:00 mše sv. v bazilice sv.
Jana v Lateránu, večeře, nocleh
Řím – katakomby sv. Kalixta, kostel
Domine quo vadis, trapistické opatství
Tre Fontane, bazilika San Paolo fuori
le Mura, večeře, nocleh
Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv.
Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli
– socha Mojžíše, chrám S. Maria ara
Coeli, Forum Romanum, Santa Maria
della Vittoria, odjezd ve večerních ho-
dinách
příjezd do ČR v odpoledních hodinách 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

Termín

Cena

ITÁLIE - ŘÍM
číslo zájezdu 61910

10.11. – 16.11.2019

12.900,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem,
4x ubytování v hotelu  ve 2 lůžkových pokojích,
4x polopenze, kompletní cestovní pojištění,
služby odborného průvodce, pojištění CK č.
159/1999 Sb.  
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

Poznávací zájezd
Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

Odlet z Prahy, transfer z letiště na
hotel, individuální program
Vatikán – Bazilika sv. Petra, papežská
krypta, výstup na kopuli  Řím– Anděl-
ský hrad, Piazza Navona, Pantheon, S.
Maria sopra  Minerva, Fontána Trevi,
Španělské schody
Řím – Aventin, Boca della Verita, Be-
nátské náměstí, Kapitol, Santa Maria
in Aracoeli /římské jezulátko/,  Forum
Romanum, Koloseum,Konstantinův
vítězný oblouk, San Pietro in Vincoli 
Řím – Santa Maria degli Angeli, Santa
Maria della Vittoria,  Bazilika San Gi-
ovanni Laterano, Baptisterium, Santa
Maria Maggiore,  San Paolo fuori le
Mura 
Řím – transfer na letiště, odlet do
Prahy

4.11. – 8.11.2019

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le�štní
poplatky, 4x ubytování v Římě  v hotelu***ve 2-
3 lůžkových pokojích včetně polopenze, služby
průvodce, transfer z le�ště na hotel a zpět, kom-
pletní pojištění, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: turis�cké poplatky, vstupy,
jízdné MHD,

13.900,- Kč

ITÁLIE - ŘÍM
číslo zájezdu 31907
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PORTUGALSKO 
číslo zájezdu 61913

POUTNÍ ZÁJEZD
Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu,
ubytování, nocleh ve Fatimě
Santarém – významné sídelní město
portugalských králů, prohlídka histo-
rické části města, Igreja da Graca z 12.
století s náhrobkem Pedra Alvaréze
Cabrala–objevitele Brazilie, Igreja do
Santissimo Milagre s nádhernými
azulejos – kaple eucharistického zá-
zraku Lisabon– katedrála, hrad sv. Jiří,
rodný dům sv. Antonína, panteon sv.
Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter
sv. Jeronýma postavený na příkaz
krále Emanuela I v manuelském
slohu, diamantový dům, návrat do
Fatimy, večeře, nocleh
Fatima - nejvýznamnější poutní místo
Portugalska, novoklasicistní bazilika
Panny Marie s ostatky vizionářů Ja-
cinty, Lucie a Františka, poutní bazilika
Nejsvětější Trojice z roku 2007, Kří-
žová cesta, návštěva domů pasáčků,
jeskyně Mira da Aire – prohlídka ga-
lerie, individuální program, účast na
modlitbě Růžence, večeře, nocleh
Fatima – po snídani odjezd na pobřeží
Atlantiku, Batalha –  dominikánské
opatství Panny Marie Vítězné, Alco-
basa – cisterciácké opatství Panny
Marie s hroby Dona Pedraa Inés de
Castro, Nazaré – poutní kostel Panny
Marie Nazaretské, návrat do Fatimy,
večeře, nocleh
po snídani odjezd na letiště do Lisa-
bonu, přílet do Prahy 

PORTUGALSKO - FATIMA
číslo zájezdu 61912 

en

2 dn

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu,
ubytování, nocleh 
Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří,
rodný dům sv. Antonína, panteon  sv.
Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter
sv. Jeronýma postavený na příkaz
krále Emanuela I v manuelském
slohu, diamantový dům,odjezd do
Fatimy, ubytování, nocleh 
Fatima – po snídani odjezd na po-
břeží Atlantiku, Batalha –  domini-
kánské opatství Panny Marie
Vítězné, Alcobasa – cisterciácké
opatství Panny Marie s hroby Dona
Pedra a Inés de Castro, Nazaré –
poutní kostel Panny Marie Nazaret-
ské, večer účast na modlitbě Rů-
žence v Kapli Zjevení ve Fatimě
Fatima - nejvýznamnější poutní
místo Portugalska, novoklasicistní
bazilika Panny Marie s ostatky vizi-
onářů Jacinty, Lucie a Františka,
poutní bazilika Nejsvětější Trojice z
roku 2007, Křížová cesta,  návštěva
domů pasáčků, účast na modlitbě
Růžence v Kapli Zjevení 
Fatima –  po snídani odjezd do San-
tiago de Compostely, prohlídka his-
torického centra, ubytování, večeře,
nocleh
Santiago de Compostela – mše
svatá, návštěva katedrálního muzea
a klenotnice, dokončení prohlídky
historického centra, ubytování, ve-
čeře, nocleh
po snídani odjezd do univerzitního
města Coimbra, prohlídka historické
části města, návštěva kláštera spja-
tého s životem  sestry Lucie dos San-
tos, návrat do Fatimy, modlitba
Růžence,  večeře, nocleh
snídaně, odjezd na letiště do Lisa-
bonu, přílet do Prahy

POUTNÍ ZÁJEZD
Program:

30.7. – 3.8.2019
14.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon – Praha,
le�štní poplatky, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových
pokojích včetně polopenze, autobusová do-
prava po území Portugalska, služby průvodce,
kompletní pojištění, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR   
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

23.10. – 30.10.2018
19.900,- Kč

Cena zahrnuje: : letenku Praha – Lisabon –
Praha, le�štní poplatky, 7x ubytování ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze  /5x Fa-
�ma, 2x San�ago de Compostela/, autobusová
doprava po území Portugalska a Španělska,
kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy cca 40 EUR  
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou
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TURECKO  - 7 CÍRKEVNÍCH OBCÍ

číslo zájezdu 61908

POUTNÍ ZÁJEZD
Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

přílet do Istanbulu, transfer do ho-
telu, večeře, nocleh
ráno odjezd do města Tekirdag, pře-
jezd přes úžinu Dardanely z Evropy
do Asie. Troja – dějiště pověstmi
opředené trojské války o krásnou
Helenu. Významné archeologické
vykopávky Turecka, nocleh v oblasti
Ayvalik
Pergamon – návštěva akropole,
Asklépion – starověký řecký chrám  
boha lékařství Asklépia. Izmir /
Smyrna / - jedno z nejstarších měst
založených řeckými kolonisty, mešity
z 16.a17. století, agora, kostel sv. Po-
lykarpa, nocleh v Kusadasi  
Efes – nejzachovalejší antické město
na světě, artemidin chrám, římské
lázně, Celsova knihovna, Hadriánův
chrám, agora, Selcuk – bazilika sv.
Jana /mešita Isa Bey, dům Panny
Marie, Pamukkale – terasy s jezírky
s minerální vodou  Hierapolis -
místo údajného umučení sv. Filipa,
rozsáhlá nekropole, město na se-
znamu světového dědictví UNESCO,
nocleh v Pamukkale
Laodikea – město založené spolu-
pracovníkem sv. Pavla Epafrosem, Fi-
ladelfia – nejmladší ze 7
maloasijských měst, Sardy – kdysi
nejvýznamnější město maloasijské
oblasti – chrám bohyně Artemis, ži-
dovská synagoga, Thyatira – bývalé
město obchodu a řemesel, večeře a
nocleh v Burse
Bursa – historické mešity, bazar s
hedvábím, Iznik / Nicea / - místo  ko-
nání dvou ekumenických koncilů sta-
rověké církve, středisko  fajánské
keramiky, večeře a nocleh v Istanbulu
Istanbul – Hipodrom, Modrá mešita,
největší ve městě a jako jediná má še-
stminaretů, Hagia Sofia – chrám Boží
Moudrosti – perla  byzantské archi-
tektury, Palác Topkapi – po staletí
sídlo sultánů,  výhled na Zlatý roh a
Bospor, Velký bazar, Egyptský bazar,
večeře a nocleh v Istanbulu
v závislosti na odletu osobní volno,
transfer na letiště, odlet do Prahy

16.9. – 23.9.2019
24.500,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky, 7x ubytování v

hotelu*** včetně polopenze, transfer a dopravu po Turecku

klima�zovaným autobusem, kompletní pojištění, služby

českého a tureckého průvodce, vstupy dle programu, zákonné

pojištění CK č.159/1999 Sb. Cena nezahrnuje: doporučené

kapesné 150 EUR, bakšiš cca.10 EUR  

Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců!
Poutní program je spojený s každodenní mší svatou

POUTNÍ ZÁJEZD
Program:

TURECKO  - 7 CÍRKEVNÍCH OBCÍ

číslo zájezdu 61909

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

přílet do Istanbulu, transfer do ho-
telu, večeře, nocleh
ráno odjezd do města Tekirdag, pře-
jezd přes úžinu Dardanely z Evropy
do Asie. Troja – dějiště pověstmi
opředené trojské války o krásnou
Helenu. Významné archeologické
vykopávky Turecka, nocleh v oblasti
Ayvalik
Pergamon – návštěva akropole,
Asklépion – starověký řecký chrám  
boha lékařství Asklépia. Izmir /
Smyrna / - jedno z nejstarších měst
založených řeckými kolonisty, mešity
z 16.a17. století, agora, kostel sv. Po-
lykarpa, nocleh v Kusadasi  
Efes – nejzachovalejší antické město
na světě, artemidin chrám, římské
lázně, Celsova knihovna, Hadriánův
chrám, agora, Selcuk – bazilika sv.
Jana /mešita Isa Bey, dům Panny
Marie, Pamukkale – terasy s jezírky
s minerální vodou  Hierapolis -
místo údajného umučení sv. Filipa,
rozsáhlá nekropole, město na se-
znamu světového dědictví UNESCO,
nocleh v Pamukkale
Laodikea – město založené spolu-
pracovníkem sv. Pavla Epafrosem, Fi-
ladelfia – nejmladší ze 7
maloasijských měst, Sardy – kdysi
nejvýznamnější město maloasijské
oblasti – chrám bohyně Artemis, ži-
dovská synagoga, Thyatira – bývalé
město obchodu a řemesel, večeře a
nocleh v Burse
Bursa – historické mešity, bazar s
hedvábím, Iznik / Nicea / - místo  ko-
nání dvou ekumenických koncilů sta-
rověké církve, středisko  fajánské
keramiky, večeře a nocleh v Istanbulu
Istanbul – Hipodrom, Modrá mešita,
největší ve městě a jako jediná má še-
stminaretů, Hagia Sofia – chrám Boží
Moudrosti – perla  byzantské archi-
tektury, Palác Topkapi – po staletí
sídlo sultánů,  výhled na Zlatý roh a
Bospor, Velký bazar, Egyptský bazar,
večeře a nocleh v Istanbulu
v závislosti na odletu osobní volno,
transfer na letiště, odlet do Prahy

21.10. – 28.10.2019 
24.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky, 7x ubytování v

hotelu*** včetně polopenze, transfer a dopravu po Turecku

klima�zovaným autobusem, kompletní pojištění, služby

českého a tureckého průvodce, vstupy dle programu, zákonné

pojištění CK č.159/1999 Sb. Cena nezahrnuje: doporučené

kapesné 150 EUR, bakšiš cca.10 EUR  

Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců!
Poutní program je spojený s každodenní mší svatou
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ČÍNA - MALÝ OKRUH
číslo zájezdu 31904

Poznávací zájezd
Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

odlet z PrahySraz skupiny na letišti
Praha. Odlet do Pekingu.
Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu,
ubytování. Večer individuální volno
na procházku městem či odpočinek.
Snídaně. Celodenní prohlídka nej-
většího náměstí na světě Tchien-an-
men – náměstí Nebeského klidu o
rozloze 44 hektarů. Po obědě pro-
cházka parkem Pej-chaj s prohlídkou
pagody, postavené na ostrově upro-
střed laguny. Procházka po Wang-fu-
ting Road, nejrušnější třídě
moderního centra Pekingu s ob-
chodními domy. 
Snídaně. Celodenní prohlídka Zaká-
zaného města – sídla panovníků dy-
nastie Ming a Čching. V tomto
rozlehlém císařském komplexu
vládlo 24 panovníků po více než 500
let celé čínské říši. Zakázané město
bývá též nazýváno největším kultur-
ním muzeem Číny, během vlády
všech císařů bylo nepřístupné veřej-
nosti. Oběd v tradiční čínské restau-
raci. Odpoledne prohlídka Chrámu
nebes, postaveného již v roce 1420.
V tomto rozsáhlém chrámu panov-
níci dynastie Ming a Čching pořádali
modlitební obřady a rituály. Večer
fakultativně návštěva akrobatické
show. 
Snídaně. Dopoledne prohlídka lama-
istického kláštera. Jeho pět hlavních
síní ztělesňuje slohovou směsici
chánských, mongolských a tibet-
ských prvků. Oběd v typické čínské
restauraci. Odpoledne prohlídka
Konfuciova chrámu, zakladatele
konfucianismu, který je v Číně do-
dnes velice uznávaným filozofickým
směrem. Večer pro zájemce fakulta-
tivně návštěva pekingské opery. 

25.5. – 02.6.2019
10.8. – 18.8.2019
21.9. – 29.9.2019

32.990,- Kč

Snídaně. Celodenní výlet k Velké čín-
ské zdi, jež se rozpíná v délce více
než 6.000 km. Tato zeď, sloužící pů-
vodně k obranným účelům proti in-
vazi barbarů, se nachází zhruba 60
km severovýchodně od Pekingu.
Oběd v tradiční čínské restauraci.
Odpoledne prohlídka jedné ze dvou
přístupných hrobek panovníků dy-
nastie Ming (celkem 13 hrobek). 
Snídaně. Prohlídka Letního paláce,
letního sídla císařů. Během své vlády
zde císaři přebývali a odpočívali v
rozlehlých zahradách. Prohlédnete si
i známou Loď čistoty a klidu – Mra-
morovou loď císařovny Cch’-si z
roku 1888. Oběd v tradiční čínské re-
stauraci. Odpoledne přejezd do pe-
kingské ZOO, kde uvidíte populární
pandy, symbol Číny. Večer fakulta-
tivně ochutnávka místní speciality –
pekingské kachny. 
Snídaně. Osobní volno na nákupy či
fakultativní prohlídku dalších nenav-
štívených míst Pekingu.
Snídaně. Transfer na letiště a odlet
zpět do Prahy. Přílet do Prahy na le-
tiště Praha – Ruzyně ve večerních
hodinách.  

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Peking -
Praha s přestupem, le�štní taxy, transfery le�ště –
hotel – le�ště, 7x nocleh se snídaní v Pekingu v hotelu
3* - 4*, program včetně transferů a vstupů, 6x oběd v
tradiční čínské restauraci, českého průvodce během
okruhu 
Cena nezahrnuje: vstupní vízum do Číny(vyřídíme
za poplatek 2.500,- Kč), fakulta�vní výlety nad
rámec programu (Chu-tchung tour, akroba�cká
show, pekingská opera, pekingská kachna,
Voňavé hory – celkem 165,- USD)
CK si vyhrazuje právo na změnu programu!
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MEXIKO

číslo zájezdu 61916

POUTNÍ ZÁJEZD
Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

letiště Praha – Ruzyně, odbavení a
odlet do Mexiko City, transfer do ho-
telu, večeře a nocleh 
Guadalupe – Teotihuacán, návštěva
nejposvátnějšího místa Latinské
Ameriky – Tepeyac – Guadalupe, Ba-
zilika Matky Boží z roku 1531. Nej-
navštěvovanější mariánske poutní
místo na světě a místo zjevení P.
Marie indiánskému pastýři Juanovi
Diegovi.  Teotihuacán – nejznámější
mexická archeologická lokalita, pro-
hlídka Pyramidy Slunce, Měsíce,
Třída mrtvých, zbytky původních pa-
láců. Večeře a noclech v Mexiko City.
Mexiko City, prohlídka náměstí Zó-
calo, druhé největší náměstí na
světě, Prezidetský palác - místo po-
sledního aztéckého vládce, barokní
katedrála Metropolitana, Národní
antropologické muzeum. Večeře a
nocleh v Mexiko City.
Tepozotlán – Tula – Queretaro, náv-
štěva Tuly – Tepotzotlán, hlavní
město bývalé říše Toltéků, archeolo-
gický komplex Tollanus se sochami
boha Tlaloka, Queretaro – jedno z
nejbohatších měst Mexika, večeře a
nocleh.
Puebla – město andělů, perla kolo-
niální architektúry, městečko Cholula
s největšími pyramidami Aztéků,
Santa Maria Tonanzintla a San Fran-
cisco Acatepec – dvě malebná měs-
tečka nazývaná klenoty kraje, večeře
a nocleh v Puebla.

na vyžádání
v CK

Cena zahrnuje:  letenku Praha – Mexiko City – Praha
(s přestupem), le�štní poplatky, 10x ubytování ve 2-3
lůžkových pokojích v hotelu ve 4-5* včetně polopenze,
v Acapulcu all inclusive, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb
Cena nezahrnuje: 100 USD – vstupy dle pro-
gramu, servisní poplatek a spropitné (hotel,
řidič, místní průvodce), nápoje k večeři.
CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
Poutní program je spojený s každodenní 
mší svatou

6 den

7 den

8 den

9 den

10 den

11 den

12 den

Termín

Cena

Tenango del Aire, prohlídka města,
Taxco – město stříbra, historické cen-
trum s malebnými uličkami a ob-
chody s výrobky ze stříbra, kostel sv.
Prisky, večeře a nocleh v Taxco.  
Taxco – Cacahuamilpa – Acapulco,
přejezd do Cacahuamilpa – narodní
park s množstvím unikátních jeskyní,
přejezd autostrádou El Sol přes Si-
erra Madre do Acapulca. Večeře a
nocleh v Acapulcu.
Acapulco, celodenní individuální
pobyt u moře s all inclusive služ-
bami, večer návštěva 40-ti metro-
vých útesů v Acapulcu, nocleh v
Acapulcu.
celodenní individuální pobyt u moře
s all inclusive službami, nocleh v Aca-
pulcu.
Cuernavaca – Mexiko City, okolo
oběda odjezd z Acapulca do Mexiko
City, večeře a nocleh v Mexiko City.
Guadalupe, opětovná návštěva u
Matky Boží z Guadalupe, individuální
prohlídka nejnavštěvovanějšího ma-
riánského místa v Latinské Americe,
transfer na letiště a odlet z Mexiko
City do Prahy.
přílet do Prahy
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BERCHTESGADENSKÉ ALPY

RAKOUSKO
číslo zájezdu 31903

NĚMECKO - BAVORSKO
číslo zájezdu 31901

17.8. – 18.8.2019
3.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x uby-
tování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
snídaně, služby průvodce, kompletní
pojištění, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu

Program

1 den

2 den

3 den

Termín

Cena

odjezd v ranních hodinách Salz-
burg – prohlídka historické části
města, nocleh 
Berchtesgaden – prohlídka hor-
ského města, Orlí Hnízdo - náv-
štěvna čajovny, překrásné alpské
panorama
Königssee – plavba lodí ke kostelu
sv. Bartoloměje, příjezd ve večer-
ních hodinách

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

Termín

Cena

odjezd v ranních hodinách, Her-
renchiemsee – prohlídka zámku
postaveného podle zámku Wersa-
illes v Paříži, ubytování, nocleh
Hohenschwangau - Neuschwais-
tein – romantické zámky Ludvíka II
v Algavských Alpách, překrásný vý-
hled na jezeroAlpsee, Schwansee
a rokli Pollatschlucht s vodopá-
dem, ubytování, nocleh
Bad Kohlgrub – lázeňské měs-
tečko, Wies – poutní kostel, vý-
znamná stavební památka ve stylu
švábsko-bavorského rokoka, Mur-
nau – malebná obec,kde najdeme
typická malovaná stavení, ubyto-
vání, nocleh
Pasov – prohlídka historické části
města, odjezd do ČR

25.7. – 28.7.2019
6.700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x uby-
tování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
snídaně, služby průvodce,  kompletní pojištění,
pojištění CK č.159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš�vených
objektů

Další informace najdete na našich stránkách www.palomino.cz
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MARIAZELL – ÚDOLÍ WACHAU

RAKOUSKO
číslo zájezdu 61915

10.8. – 12.8.2019
4.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 2x ubytování v hotelu *** ve 2
lůžkových pokojích včetně polopenze, kom-
pletní pojištění, služby průvodce, zákonné
pojištění CK 159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy, projížďku lodí,
jízdné lanovkou

Program

1 den

2 den

3 den

Termín

Cena

Odjezd v ranních hodinách Anna-
berg – alpské panorama s prohlíd-
kou poutního kostela, příjezd do
Mariazell, ubytování, večeře, nocleh
Mariazell – největší poutní místo
Rakouska založené markrabětem
Jindřichem r. 1200, kaple se so-
škou P. Marie pochází ze 13. stol.,
oltářní výzdoba je dílem E. Fis-
chera z Erlachu z r. 1727, Křížová
cesta, klenotnice s dary ze 14. –
18. stol., Svatá studně s léčivým
pramenem, možnost výjezdu la-
novkou, nebo procházka podél je-
zera Erlauf-See,  večeře, nocleh
Melk – benediktinský klášter vy-
stavěn za Leopolda II, knihovna –
80 000 svazků, klášterní kostel –
dílo J. Prandtauera, klenotnice –
Melkský kříž z r. 1362, projížďka
lodí údolím Wachau podél zříce-
niny hradu Dürnstein, Dürnstein –
malebné městečko obklopené vi-
nicemi na břehu  Dunaje, zařazené
na seznamu UNESCO,příjezd do
ČR v pozdních večerních hodinách

ITÁLIE - BELLARIA
číslo zájezdu 41901

Bellaria příjemné přímořské letovisko s písečnou

pláží na Jadranském pobřeží, malebné městečko

skryté  v zeleni platanů, svou polohou vhodné k

výletům do okolí: San Marino, Ravenna,  S. Leo,

Benátky,  Gradara,  „Italia in miniature“- zábavný

park, více než 200 stavebních a přírodních pamá-

tek Itálie, tobogány a různé atrakce pro děti.

Denní projížďky lodí podél pobřeží se zábavným

programem a občerstvením, večerní projížďky se

zábavným programem spojené s návštěvou Del-

finária v Rimini. Možnost návštěvy místních trhů,

aquaparku, diskoték apod. Pobřeží je chráněno

vlnolamy, ideální podmínky i pro méně zdatné

plavce. Na pláži jsou k dispozici teplé a studené

sprchy, možnost zapůjčení her (stolní tenis, mí-

čové hry a jiné).

VILLA  ALEXANDRA

Hotel se nachází cca 50 m od písčité pláže 

s pozvolným vstupem do moře. 

04.05. – 11.05.       6.900,-              4.900,- 
11.05. – 18.05.       6.900,-              4.900,- 
18.05. – 25.05.       6.900,-              4.900,- 
25.05. – 01.06.       6.900,-              4.900,- 
01.06. – 08.06.       6.900,-              4.900,- 
08.06. – 15.06.       6.900,-              4.900,- 
15.06. – 22.06.       6.900,-              4.900,- 
22.06. – 29.06.       6.900,-              4.900,- 
29.06. – 06.07.       8.500,-              6.200,- 
06.07. – 13.07.       8.500,-              6.200,- 
13.07. – 20.07.       8.500,-              6.200,- 
20.07. – 27.07.       8.500,-              6.200,- 
27.07. – 03.08.       8.500,-              6.200,- 
03.08. – 10.08.       8.500,-              6.200,- 
10.08. – 17.08.       8.500,-              6.200,- 
17.08. – 24.08.       8.500,-              6.200,- 
24.08. – 31.08.       8.500,-              6.200,- 
31.08. – 07.09.       7.700,-              5.900,- 
07.09. – 14.09.       7.700,-              5.900,- 

Termín                    dospělí           děti 6-12

DĚTI DO 5 LET ZDARMA

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve 2-4 lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím, 7x polo-
penze včetně nápojů ¼ l vína a ½ l minerální
vody, dě� ½ l minerální vody

Cena nezahrnuje: dopravu klima�zovaným au-
tobusem 2.200,-  
lehátko+slunečník+plážový servis -  1.000,-
dospělí - obědy 1.200,- Kč/týden
dě� - obědy 600,- Kč/týden                     
kompletní pojištění 22,- /os./den 
den odjezdu z ČR - pátek
den příjezdu do ČR - neděle
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Izrael je mimořádným zážitkem a každý náv-

štěvník zde najde něco podle svého gusta. Kaž-

doročně navštíví Izrael více jak jeden a půl

milionu turistů.

Mrtvé moře- jeho název sám o sobě by mohl

u leckoho vyvolat mylné představy. Ve skuteč-

nosti je Mrtvé moře oblastí, která je plná ži-

vota. Je to především díky vodě v Mrtvém

moři, velmi bohaté na nerostné látky. Možná

Vás překvapí, že jeho hladina je 400 metrů pod

úrovní moře. Ale jsou tu i minerální prameny

s velkým obsahem nerostů, důležitých pro

vaše zdraví. Navíc tu najdete proslavené černé

bahno s léčivými účinky. A potom ta spousta

slunce. Životodárná síla je i ve vzduchu, ktarý

dýcháte. A ke všemu tomu, co posiluje Vaše

zdraví, nabízí právě tento kraj velké možnosti

k cestování a odpočinku. Proto využijte mož-

nosti a dopřejte si léčebný pobyt. Těšte se po

celý rok z darů přírody a pokladů z minulosti v

místech, kde jaro a léto nikdy nekončí, vždyť

je tu celých 330 slunečních dnů za rok.

Součást Vašeho cestování po Izraeli by měla

být návštěva nebo pobyt v oblasti Mrtvého

moře. tady se můžete opalovat bez obav, že se

spálíte. Vychutnejte chvíle odpočinku a dobré

pohody u vody, bohaté na minerály, ať už v

moři, nebo u léčebných pramenů. Vyzkoušejte

bahnité zábaly těla a budete překvapeni hed-

vábnou jemností Vaší pokožky. Že v tomto kraji

můžete zkrásnět se vědělo už za dob Kle-

opatry. Archeologové totiž objevili pozůstatky

toho, co vlastně bylo v těchto místech před

dávnou dobou továrnou na  kosmetické pří-

pravky a dokonce důkazy o tom jak Kleopatře

posloužili. Po celém pobřeží Mrtvého  moře,

od řeky Jordánu na jeho severním konci až k

Sodomě na jeho nejjižnějším okraji je řada

lázní jak pro běžnou tak i pro náročnou klien-

telu. I když to bude jen na jediný den, přesto

Vám zbude čas na to, aby jste se ponořili do

Mrtvého moře a dokonce se budete moci na-

třít tělo tím jedinečným černým bahnem. I

dnes se z oblasti Mrtvého moře znovu vyváží

kosmetické a krášlící výrobky výrobky do ji-

ných zemí. Několik výrobců zdokonalilo širo-

kou škálu výrobků, kde jsou využity jak

nerostné látky z léčivých vod, tak i látky z

pouštních rostlin, včetně koupelových solí,

bahna pro obličejové masky, mýdla, krémy a

pleťové vody. Ovšem návštěva této oblasti je

návštěvou přímo u zdroje.

Lidé moderního věku dnesk objevují to. co se

v minulosti vědělo už dávno.

Že oblast Mrtvého moře, počínaje zdravým

vzduchem a díky mořské vodě, bohaté na mi-

nerály a také díky pramenům, které moře zá-

sobují je zdrojem zdraví a krásy. Na rozdíl od

lékařských procedur, které opravdu dávají

pocit léčení, se postupy používané u Mrtvého

moře spíše podobají rekreaci nebo pečlivému

ošetřování. Hlavní prospěch mají z lékařského

hlediska ti, kteří mají kožní potíže, jako je lu-

pénka a podobné choroby, také lidé  s one-

mocněním kloubů, včetně zranění při sportu,

zánětlivém onemocnění kloubu a revmatismu.

Abychom mohli pochopit všechny prospěšné

účinky Mrtvého moře, je vhodné se seznámit

s některými základními informacemi. Mrtvé

moře, kterému se také říká Slané moře, do-

stalo své jméno proto, že v něm opravdu nic

nežije. Léčivé soli a minerály se tu vyskytují až

ve 30ti procentní koncentraci. Má too za ná-

sledek pozoruhodný vztlak vody, ve které ne-

můžete plavat, ale za to se tam i neplavci

mohou volně a bez námahy položit na hladinu

a ležet na ní. Některé z těchto nerostných látek

přinášejí prameny z hlubin země na povrch.

Vyvěrající voda si i na povrchu udržuje vyso-

kou teplotu a vytéká do Mrtvého moře jednak

jako horké prameny Mazor u Ein Gedi a jako

horké prameny Zohar u Sodomy. Mrtvé moře

zásobuje vodou řeka Jordán, ale také blízké

sladkovodní prameny a odtoková voda ze stru-

žek. Cestou voda odnáší bahno s bohatým ob-

sahem minerálů, ketré je uloženo na části

pobřeží. Je tu i peloidní bahno, které má vy-

soké léčivé účinky, když se použije na pokožku

nebo na klouby. K rychlému odpařování vody

přispívá i celoroční sluneční svit, pouštní pro-

středí a dochází tak k vysoké koncentraci kys-

líku a bromu ve zdravém vzduchu, který tady

dýcháte. Má to pro lidský organizmus

ozdravné účinky a díky prostředí bez pylu se

také kladně projevuje u něktarých druhů aler-

gií. Nemoci pokožky se léčí především tak, že

je pokožka podle přesně stanoveného pro-

gramu vystavena slunečním paprskům. před-

pokládá se, že čím delší dráhu sluneční

paprsky urazí /tady  je to  416 metrů pod

úrovní mořské hladiny/ a za podpory vrstvy

páry, která vzniká odpařováním vody,, slouží

jako filtr slunečních paprsků a tím mění pů-

vodní škodlivou ultrafialovou složku. Proto je

možné vystavit tělo hojivým slunečním papr-

skům i na delší dobu, dokonce na 10 dní, po-

ciťuje většina pacientů pročištění pokožky a

tento účinek přetrvá i delší dobu po návratu

domů.

U osob s bolestmi v kloubech se první příznaky

ulehčení projeví už jen tím, že se ocitli v su-

chém pouštním období této oblasti. Další

úlevu jim přinese volné spočívání na hladině

Mrtvého moře, protože stav beztíže je zbaví

tlaku na bolavé klouby. Kromě toho často

dojde k dalším ozdravným účinkům při použití

peloidního bahna při obalech a zábalech těla

a při ponoření do bazénu s minerální vodou,

která tam vtéká z přírodních siřičitých pra-

menů.

MRTVÉ MOŘE
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IZRAEL - MRTVÉ MOŘE
číslo zájezdu 51901, 51902

odlet z Prahy ve večerních hodinách  
Cézarea – impozantní římský akva-
dukt, Haifa – Hora Karmel, Stella
Maris – karmelitánský klášter, Sva-
tyně Bahai s nádhernými zahradami 
a výhledem do zálivu, Akko – křižácká
pevnost, odpoledne koupání ve Stře-
dozemním moři, večeře, nocleh 
po snídani celodenní koupání
v Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání
v Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani prohlídka Starého města
Jeruzaléma – Křížová cesta, Bazilika
Božíh hrobu, Hora Sion, bazilika Zes-
nutí Panny Marie, Večeřadlo, hrob
krále Davida, volný program, mož-
nost nákupů na arabském bazaru,
večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání
v Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání
v Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani přesun údolím Wadi Quelt
do Jericha – nejstaršího města světa, 
fakultativní výlet na Massadu a Kum-
ran, koupání v Mrtvém moři – Ein
Gedi, večeře, nocleh
po snídani prohlídka Jaffy a Tel Avivu,
koupání ve Středozemním moři, ve-
čeře, nocleh
po snídani celodenní koupání
v Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání
v Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani – Jerusalém - Olivová hora,
Dominus Flevit, Getsemanská za-
hrada, zeď nářků, Chrámová hora
/dle možnosti/, zastávka u izraelského
parlamentu Knesset, Yad Vashem -
památník Holokaustu, návštěva bru-
sírny diamantů, večeře, nocleh
po snídani – Herodion – pevnost s
hrobem krále Heroda Betlém, bazi-
lika Narození, kostel sv. Kateřiny,
Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, náv-
štěva obchodu se suvenýry, večeře,
nocleh
po snídani celodenní koupání 
v Mrtvém moři, večeře, nocleh 
odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet
do Prahy

1 den
2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

10 den

11 den

12 den

13 den

14 den

15 den

Termín

Cena

Termín

Cena

Ozdravné pobyty u Mrtvého moře 
spojené s poznáním

Program

26.5. – 9.6.2019
31.600,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Tel
Aviv, le�štní taxy,13x ubytování v Betlémě ve
2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, do-
pravu po Izraeli klima�zovaným autobusem,
kompletní pojištění, služby průvodce,zákonné
pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 190 USD - vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné uhradíte v Izraeli  
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podep-
sání cestovní smlouvy                                                                       
Platnost cestovního pasu minimálně 
6 měsíců po návratu 

25.8. – 8.9.2019
32.600,- Kč

Za dávných časů museli lidé, kteří hledali du-

chovní prostředí u Mrtvého moře putovat

pěšky z jeruzaléma celý den.Bylo to v místě,

kde řeka Jordán vtéká do Mrtvého moře, tam

kde byl pokřtěn Ježíš Kristus.

Dnes se můžete dostat velmi pohodlně a

rychle autem, nebo autobudem až do míst,

kde se odehrály velmi důležité události oněch

dávných dob. Patří k nim Kumran, tedy místo,

kde kasta Essajovců úzce spjatá s životem i

dobou Ježíše Krista vedla přísně pobožný život

a jako její dědictví se nám uchovaly doku-

menty, známé jako “Svitky od mrtvého moře”.

Zde byly vykopány zbytky jejich domů a byly

zpřístupněny některé přírodou vytvořených je-

skyň, v nichž Essejovci žili. O trochu dále na-

jdete překrásný opevněný palác Masada, který

dal na vysoké pláni postavit herodes pro své

případné útočiště. Ačkoliv on sám tento palác

nikdy nepoužil, židovská komunita zde vedla

svůj proslavený boj proti římským dobyvate-

lům a po řadě let je držela v šachu. Toto místo

je z archeologického hlediska nejprozkouma-

nějším prostorem v Izraeli a je úchvatné ve

všech vrstvách archeologického průzkumu.

Staří Římané by jistě ocenili nynější lanovku,

která dnes návštěvníky rychle dopraví až na

vrchol skály. Ale ti odvážnější se mohou roz-

hodnout, že se vyšplhají po hadí stezce na

čelní stěně hory, když si výstup propočtou tak,

aby odtud mohli sledovat východ slunce nad

Mrtvým mořem. Ze západní stěny se dá vy-

šplhat na hlinitou plošinu, kterou kdysi Římané

vybudovali ke konečnému útoku na Masadské

výšiny. V oblasti Mrtvého moře se nabízí bo-

hatý výběr možností. Ať to je jenom jedno-

denní výlet k malému oddechu, nebo když

půjde o delší dovolenou s výlety do dalších

míst v Izraeli, určitě zažijete něco nádherného

na nejnižším místě na zeměkouli.
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