
Program cesty do Izraele – podzim 2011 
pro třídu 3. B Arcibiskupského gymnázia v Praze
ve spolupráci s CK Petr Křížek (www.ckkrizek.cz)

sobota 5. 11. Téma dne: Židovské dějiny v kostce
sraz účastníků v 18.00 hod. v Nebušicích k úvodnímu bloku „Od Abraháma až 
k Benjaminu (Netanjahuovi)“ – paní Alice Marxová, večeře z vlastních zásob, společný 
odjezd na letiště Praha – Ruzyně, odlet letadla v 23.55 hod.

neděle 6. 11. Téma dne: Jeruzalém I. – město tří náboženství - aklimatizace
ráno transfer z letiště do Jeruzaléma, půldenní prohlídka židovských památek (Tunel u 
Západní zdi, Davidovo město včetně tunelu), odpoledne návrat do Herzliya Pituach,oběd, 
odpočinek, možnost k účasti na nedělní bohoslužbě., večeře a nocleh v Herzliya Pituach

pondělí 7. 11. Téma dne: Poušť a voda -  prožitek pouště, oázy a Mrtvého moře
transfer z Herzliya Pituach autobusem do pouště, příjezd k pevnosti Masada, pěší výstup na 
vrchol umožňující prožitek pouště a její krajiny, prohlídka Masady, pěší sestup, následný 
transfer k oáze Ein Gedi - okružní prohlídka údolí – voda v poušti, na závěr odpoledne 
koupání v Mrtvém moři, večeře a nocleh v Metzoke Dragot (přenocování ve stanech 
uprostřed pouště)

 

úterý 8. 11. Téma dne: Herodes Veliký a Ježíšovo narození, ekologický exkurz: problém vody 
v     Izraeli  
ráno prohlídka Kumránu (duchovní pozadí novozákonní doby, sekta esénů, vykopávky, 
jeskyně s kumránskými svitky od Mrtvého moře), následně „ekologický“ exkurz k tématu 
„problém vody v Izraeli“ v bývalé kavárně Lido, transfer do Herodionu – návštěva pevnosti 
Heroda Velikého, přejezd do Betléma – návštěva a prohlídka Betléma, návrat do Herzliya 
Pituach, večeře a nocleh v Herzliya Pituach

středa 9. 11. Téma dne: Křižáci ve Svaté zemi a historie holocaustu v     českých zemích  
ráno transfer do Acca (UNESCO), dopoledne prohlídka posledního křižáckého města ve 
Svaté zemi včetně zbytků křižáckého hradu a opevnění, odpoledne návštěva a prohlídka 
kibucu Givat Chajim a Beit Terezin/ Domu Terezín, dokumentujícího historii holocaustu 
v českých zemích a ghetta v Terezíně, návrat do Herzliya Pituach, večeře a nocleh 
v Herzliya Pituach 

čtvrtek 10. 11. Téma dne: Zelená Galilea – římské dějiny Přímořské Cesaree, křesťanský  
význam Nazareta a lingvistický původ města Tábor
ráno návštěva a prohlídka Přímořské Caesaree, hlavního město římské provincie Palestina 
po roce 70, transfer do Nazareta, prohlídka Baziliky Zvěstování, chrámu sv. Josefa a 
bývalé synagogy, přejezd na úpatí hory Tábor, pěší výstup na vrchol, prohlídka Baziliky 
Proměnění, přejezd do Ilaniya, večeře a nocleh na ekologické farmě Ilaniya (přenocování 
na farmě ve stanech s možností vaření) 

pátek 11. 11. Téma dne: Galilejské jezero a jeho okolí – místa Ježíšova působení
ráno pěší sestup Izraelskou stezkou z hory Arbel ke Galilejskému jezeru, návštěva a 
prohlídka Hory Blahoslavenství, transfer do Kafarnau, prohlídka Kafarnau, polední pauza 
na břehu Galilejského jezera s možností koupání, večer transfer do Herzliya Pituach, večeře 
a nocleh v Herzliya Pituach 

sobota 12. 11. Téma dne: Jeruzalém II. – město tří náboženství
ráno transfer do Jeruzaléma, celodenní prohlídka (Getsemanská zahrada, Hora Sión 
s Večeřadlem, Via Doloris, Chrám Božího hrobu, atd.), večer návrat do Herzliya Pituach, 
večeře a nocleh v Herzliya Pituach

neděle 13. 11. Téma dne: koupání ve Středozemním moři
ráno možnost účasti na nedělní bohoslužbě, celodenní odpočinek na pláži u moře, koupání, 
večeře a krátký nocleh v Herzliya Pituach 

pondělí 14. 11. návrat do České republiky, odlet z letiště v Tel Avivu v 05.05 hod., přílet Praha – Ruzyně 
v 09.15 hod.

http://www.ckkrizek.cz/

