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Patrí medzi nastráženejšie miesta na svete. Presvedčiť sa 
o tom môžete už na letisku v Bratislave a pocit, že nad 
vašou bezpečnosťou stále niekto bdie, vás neopustí ani 

po pristátí v Izraeli. Po zuby ozbrojených vojakov stretnete na 
každom kroku. Samozrejme, v blízkosti turistických atrak-
cií a spoločensky či politicky významných objektov ich počet 
rastie priamoúmerne s dôležitosťou miesta. To všetko s jedi-
ným cieľom, dopriať ľuďom pocit bezpečia a mieru.

VŠETKY CESTY VEDÚ DO JERUZALEMA
Najväčšou výhodou Izraela je jeho dostupnosť. Z Bratisla-
vy sú to sotva štyri hodiny letu a rovnako presuny po súši 
nezaberú oveľa viac času, nech sa už vyberiete z úplného 
juhu až na sever. Stredobodom diania a hlavnou križovat-

kou všetkých ciest je starobylé mesto Jeruzalem. Napriek 
tomu, že sa oň dlhodobo sporia moslimovia s kresťanmi, 
všetky tri monoteistické náboženstvá vrátane židovského ho 
považujú za sväté mesto. „Je jedinečnou ukážkou kontras-
tov a zároveň kombináciou starého a nového sveta,“ vysvet-
ľuje sprievodca Noam a pokračuje. „Na prvý pohľad nejdú 
múry Starého mesta a hradby z križiackych výprav dokopy 
s modernými hotelmi a obchodnými domami. Lenže túto fa-
rebnú mozaiku si po chvíli určite zamilujete,“ usmieva sa ši-
balsky. Veru mal pravdu. Kým v modernej časti Jeruzalema 
načerpáte energiu, v jej starobylých uličkách a chrámoch 
na vás dýchne história, vyvolávajúca zimomriavky na chrb-
te. Zrazu začnete mať pocit, že ste súčasťou príbehov, o kto-
rých ste doteraz možno len v liturgických textoch čítali.

Nádherné pláže, živé mestá, rušné trhy, bohatá história a kultúra. To 
všetko sa skrýva pod jediným názvom, Izrael. Ak ho navštívite po prvý 
raz, máte pocit, že ho poznáte. Takmer o každom kúsku Svätej zeme sa 
totiž v Biblii píše od nepamäti.   Autor: Michal Rybanský
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Modlitby pri Múre nárekov

Wellness po izraelsky

Chrám Márie Magdalény

PO STOPÁCH BIBLICKÝCH HRDINOV
Čo krok, to silný zážitok, nech už sa vyberiete 
ktorýmkoľvek smerom. Židov to štandardne naj-
viac ťahá k Západnému múru, ktorý prezývajú aj 
Múr nárekov. Jeho stavitelia určite nerátali s tým, 
že sa stane najdôležitejšou svätyňou židovské-
ho náboženstva. Obrovské bloky zlatého kame-
ňa pôvodne slúžili ako oporný múr chrámu na 
Hore a jeho škáry dnes výdatne zapĺňajú želania 
s modlitbami vyznávačov rôznych náboženstiev. 
Silným zážitkom je aj prechádzka po Ceste utr-
penia, Via Dolorosa, po ktorej kráčal i Ježiš počas 
poslednej, krížovej cesty. Tá pôvodná síce už ne-
existuje, pretože ju kompletne zastavali, no pre-
chádzať popri všetkých dvanástich Ježišových 
zastaveniach musí v každom čosi pohnúť. „Cesta 
vyúsťuje do Chrámu Božieho hrobu, v ktorom sa 
ukrýva päť posledných zastávok krížovej cesty. 
Je to najsvätejšia kresťanská stavba v Jeruzale-
me,“ upozorňuje nás pútnik Amzi. Jeruzalem je 
plný architektonických skvostov a historických 
unikátov. Navštíviť ich všetky nezvládnete ani 
za týždeň. A to sme ešte nespomenuli Betlehem 
s Bazilikou narodenia Pána, najstaršie a zároveň 
najnižšie položené mesto na svete, Jericho (300 
metrov pod úrovňou mora) alebo Nazaret, kde 
podľa Biblie archanjel Gabriel zvestoval Márii Je-
žišovo narodenie.

ZÁZRAČNÉ MORE
Izrael však rozhodne neuspokojí len milovníkov 
histórie. Je to moderná krajina, ktorá sa prispô-
sobuje všetkým trendom, cestovný ruch nevyní-
majúc. Medzi najobľúbenejšie miesta patrí Mŕt-
ve more, ktoré je nielen zdrojom oddychu, ale aj 
zdravia a krásy. Už pri prejazde Judskou púšťou 
zistíte, prečo sa sem v minulosti zvykli utiekať 
napríklad aj kráľ Dávid či prorok Eliáš. „Ktovie, 
či už vtedy vedeli o liečivej sile mora a okoli-
tých prameňov,“ uvažuje nahlas manažérka ho-
tela Hadassa. „Jedno je však isté, po celý rok sem 
chodia turisti s kožnými a dýchacími probléma-
mi, keďže tu nemáme žiadne pele. Po dvoch-

-troch týždňoch pobytu sú ťažkosti aspoň na-
čas preč,“ ospevuje zázračnú silu mora Hadassa. 
Tunajšie špičkové hotely však rady privítajú kaž-
dého, kto chce skúsiť izraelský spôsob relaxá-
cie. Neodolali sme ani my a vyskúšali si miest-
nu pohostinnosť na vlastnej koži. Poležať si vo 
vode, ktorá vás nenúti plávať, je síce zaujímavé, 
no oveľa zábavnejšie je dopriať si zábal z prírod-
ného minerálneho bahna. Najmä, ak sa s tou-
to slizkou hmotou môžete pohrať na tele nieko-
ho druhého. Komu to nestačí, môže okúsiť ruky 
miestnych masérok, prípadne preskúmať okolité 
oázy, vodopády alebo jaskyne.

EXOTICKÉ AKTIVITY
Ak ste si doteraz mysleli, že Izrael je doménou 
predovšetkým starších, nie je to pravda. S roz-
vojom cestovného ruchu pribudlo atrakcií, ktoré 
uspokoja všetky vekové skupiny. Okrem klasic-
kej turistiky v oblasti Machteš Ramon, prípadne 
v pohorí Eilat, stále častejšie stretnete cudzincov 
na bicykloch. Dvadsaťšesťročný Američan Clark 
sa rozhodol prejsť na dvoch kolesách celý  
Izrael. „Vyrazili sme z Galiley a cez Jeruzalem 
chceme doraziť až na juh k Červenému moru,“ 
prezrádza plány smelý mladík. Či sa mu to na-
pokon podarilo, nevedno. Väčšina turistov sa to-
tiž uspokojí s jednodennými výletmi. Ak ich to 
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omrzí na bicykli, môžu si zajazdiť na koňoch, ťa-
vách alebo terénnych autách. Sú však aj takí, kto-
rí sa radi pozerajú zhora. Najmä Negevská púšť 
je na tento druh poznávania ako stvorená. V tep-
lovzdušnom balóne sa pod vami rozprestrie nie-
len suchá zem, ale aj Mŕtve more a rieka Jordán. 
„Pre tých náročnejších vieme zabezpečiť aj pra-
vé šampanské, lety pri východe a západe slnka, 
prípadne iné prekvapenie podľa želania,“ ubez-
pečuje pilot Moran. To však nie je zďaleka všet-
ko. V púšti si môžete zastrieľať z lukov, prípadne 
si s partiou známych zahrať paintball. Ak však 
dáte prednosť vode, potom by ste nemali obísť 
Ejlat. Kráľovná zo Sáby prišla práve sem na náv-
števu kráľa Šalamúna. Toto mestečko na brehu 
Červeného mora je ako stvorené pre vodné špor-
ty. Stačí strčiť hlavu pod hladinu a uvidíte svet, 
o ktorom sa vám dosiaľ ani nesníva-
lo. Najväčším zážitkom je však 
rozhodne plávanie s delfín-
mi v ich prirodzenom pro-
stredí.

SPOZNÁVAŤ 
TREBA 
I JAZYKOM
Viete, ako chutí Izrael? 
Kto neskúsil niektorú 
z miestnych špecialít, 
nemôže poznať odpo-
veď na túto otázku. Pri-
tom nie je nič ľahšie a vďa-
ka vplyvom rôznych kultúr je 
z čoho vyberať. Vraví sa, že do Svä-
tej zeme treba prísť hladný. Neča-
kajte však na pokrm nebeskej man-
ny. Aj keď Izraelčania žijú zdravo, 
nezaprú náklonnosť k červenému 
mäsu, ktoré nesmie chýbať pri žiad-
nej oslave. „Dokážeme však kom-
binovať rôzne jedlá, od baklažánovej 
kaše, cez boršč, hovädzie rebrá, až po 

palacinky s lekvárom,“ priznáva čašník 
v malej kaviarničke, Shai. K dobrému 
jedlu patrí aj chutný nápoj. V posled-
nom čase sa preto postupne rozširuje 
produkcia vína, ktorého chuť a kvalita sa 
podobá tomu austrálskemu. Tento fakt 
využili aj v cestovnom ruchu a v Jud-
ských horách a Negeve začali organizo-
vať stále populárnejšie vínne cesty. Na 
jednu z nich sa môžete vybrať naprí-
klad aj z Tel Avivu. Konkrétne do vinár-
stva Carmel, ktoré v roku 1897 ako prvé 
v krajine založil Edmond de Rothschild. 
Jeho vína patria k najlepším v Izrae-
li a okrem multimediálnej prezentácie 
ho každý návštevník môže nielen vidieť, 
ale aj ochutnať. Vodu už síce dnes na 

víno nikto nedokáže premeniť, no to 
nič nemení na fakte, že Izrael je 

krajina zázrakov, ktoré treba 
zažiť na vlastnej koži. 

IZRAEL V SKRATKE:
Počet obyvateľov: 7 746 000 (odhad k roku 2011)
Rozloha: 20 770 km2

Mena: nový šekel
Náboženstvo: judaizmus, sunitský islam, kresťanstvo
Jazyky: novohebrejčina a arabčina
Časový posun: +1 hodina
Víza: stačí cestovný pas

KEDY A AKO CESTOVAŤ:
Izrael sa nachádza v subtropickom pásme so suchým 
podnebím a s malým množstvom zrážok. V lete denné 
teploty dosahujú 35 – 40 stupňov. Zimy sú mierne 
a často vlhké. Ak sa chcete vyhnúť horúčavám, ideálny 
čas na poznávanie Svätej zeme je apríl a máj, prípad-
ne september a október. Juh krajiny v okolí Ejlatu je 
ideálny na návštevu po celý rok.

Vodopád v Haife

EGYPT, JORDÁNSKO, 
IZRAEL
Luxusná výletná plavba na MSC Armonia *** 

Spoznajte krajiny bohaté na históriu – 
Egypt, Jordánsko a Izrael. Poodhaľte miesta 
opradené mystikou a záhadami. Obrovské 
pyramídy vyrážajúce dych, sfingy, skalné 
chrámy – jedinečné stavby pripomínajúce 
zašlú slávu faraónov. Starokresťanské pa-
miatky aj moslimské mešity. Petra, Mŕtve 
more, Jeruzalem – čo miesto, to legenda!

www.satur.sk

TERMÍNY
A  15. december 2012 a 05. január 2013
B 24. november 2012, 01. december a 08. december 2012, 

12. január, 19. január a 26. január 2013
C 10. november a 17. november 2012, 

02. február, 09. február, 16. február a 23. február 2013
D 22. december 2012
E 02. marec, 09. marec a 16. marec 2013
F 23. marec a 30. marec 2013
G 29. december 2012

AFRIKA / ÁZIA

TERMÍNY
A  15.december 2012 a 05.január 2013
B 24.november 2012, 01.december a 08.december 2012, 
 12.január, 19.január a 26. január 2013
C 10.november a 17.november 2012,
 02.február, 09.február, 16.február a 23.február 2013
D 22.december 2012 
E  02.marec, 09.marec a 16.marec 2013
F 23.marec a 30.marec 2013
G 29.december 2012

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Možnosť rezervácie výletov vo vašej CK alebo priamo na lodi. 

75DFMS02 - TERMÍNY A B C D E F G
Uvádzacia cena v EUR vrátane leteckej dopravy/os.
Základné lôžko/vnútorná kajuta 699 749 799 799 849 949 1 049
Základné lôžko/kajuta s oknom 849 899 949 949 999 1 099 1 199
Základné lôžko/suita s balkónom 1 199 1 249 1 299 1 299 1 349 1 449 1 529
3./4. lôžko dospelý 649 749 749 749 779 849 849
3./4. lôžko dieťa do 18r. 450 450 450 569 450 450 450

Cena zahŕňa: 7 x ubytovanie v kajute s plnou penziou, polnočný bufet, nápoje vodu, kávu, čaj 
a limonádu v bufetovej reštaurácii, leteckú dopravu z/do Viedne vrátane transferov letisko-prístav-
-letisko, vybrané služby na lodi, prístavné poplatky

Cena nezahŕňa: nápoje (možnosť nápojových balíkov), prepitné (platba na lodi) 49 EUR/dosp.os., 
24,50 EUR/dieťa 14-17r., fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie

Poznámka: Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe rozhod-
nutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný bufet (v cene voda, káva, 
čaj, limonáda v bufetovej reštaurácii) 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
V cene je zahrnutá chartrová letecká doprava 
Viedeň – Sharm el Sheihk – Viedeň a transfery 
letisko-prístav-letisko. 

ITINERÁR Príchod Odchod
1. deň: Sharm el Sheikh (Egypt)  22.00
2. deň: Safaga (Egypt) 06.00 
3. deň: Safaga (Egypt)  02.00
4. deň: Eilat (Izrael) 06.00
5. deň: Eilat (Izrael)  02.00
5. deň: Aqaba (Jordánsko) 07.00 17.00
6. deň:   Sokhna Port (Egypt)  09.00 21.00
7. deň: Sharm el Sheikh (Egypt)  09.00
8. deň:  Sharm el Sheikh (Egypt)  vylodenie 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC ARMONIA bola postavená v roku 2001. Ele-
gantná loď poskytuje pohodlie a kvalitné služby 
na 9 palubách. Kapacita lode je 1554 pasažierov 
a 700 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
2 bazény, 2 vírivky, fi tnes centrum, MSC Aurea Spa 
(sauna, masáže, Thalasso terapie, turecké kúpele, 
štúdio krásy), športové centrum (multifunkčné ih-
risko, minigolf, bežecká dráha), internetová kavia-
reň, knižnica, videoherňa, detské kluby, divadlo, 
kasíno, diskotéka, nákupné centrum, kongresové 
centrum, 4 reštaurácie a 8 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulo-
vateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, te-
lefónom, trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, 
sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 h kajutový 
servis a pre suity osobný kajutový stevard. Typy 
kajút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom a suity 
s balkónom. K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. 
Všetky majú kapacitu maximálne 4 osoby. 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA  MSC ARMONIA ***

EGYPT
JORDÁNSKO
IZRAEL

Spoznajte krajiny bohaté históriou – Egypt, Jordánsko a Izrael. Poodhaľte miesta opradené mystikou a záhadami. Obrovské pyramídy 
vyrážajúce dych, sfi ngy, skalné chrámy – jedinečné stavby pripomínajúce zašlú slávu faraónov. Starokresťanské pamiatky aj moslimské 
mešity. Petra, Mŕtve more, Jeruzalem – čo miesto, to legenda! 

Ain Sokna

Aqaba
Eilat

Sharm El
Sheikh

Safaga
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  Uvádzacia cena v EUR vrátane leteckej dopravy/os.

   A B C D E F G

  Základné lôžko/vnútorná kajuta  699 749 799 799 849 949 1 049

  Základné lôžko/kajuta s oknom 849 899 949 949 999 1 099 1 199

  Základné lôžko/suita s balkónom 1 199 1 249 1 299 1 299 1 349 1 449 1 529

  3./4. lôžko dospelý 649 749 749 749 779 849 849

  3./4. lôžko dieťa do 18 r. 450 450 450 569 450 450 450


