
Izrael, krajina Biblie aj zábavy
Aké je najkrajšie miesto v  Izraeli? Keď túto 
otázku položíte Izraelčanovi, odpovie vám 
protiotázkou. S Jeruzalemom alebo bez 
Jeruzalema? Jeruzalem je najposvätnejším 
miestom troch svetových náboženstiev. 
Ale pre turistu je to najmä krásne historické 
mesto s  nezvyčajnou atmosférou a  množ
stvom miest, kde si uvedomujete, že tadiaľto 
kráčali dejiny svetovej civilizácie. 

BIBLICKÝ JERUZALEM 
Napríklad keď prechádzate krížovú cestu po 
Via Dolores. Alebo keď pozeráte na kameň, 
na ktorý položili Ježiša po smrti, či kamenný 
hrob, z ktorého zmizol. Ak vás zaujíma prá
ve hrob, treba sa vyzbrojiť trpezlivosťou, lebo 
zvyčajne tam stojí niekoľko desiatok metrov 
dlhý rad. Kresťanov a aj zvedavcov z celého 
sveta. Veľké skupinky z  Južnej Ameriky sú 
samozrejmosťou, ale nie je zvláštnosť vidieť 
ani Japoncov spievajúcich žalmy či Indov, 
zbožne bozkávajúcich kameň Ježiša Krista. 
Pamiatok a  stôp, ktoré sú späté s pôsobe
ním a životom Ježiša Krista, ale aj so Starým 
a  Novým zákonom, je v  Izraeli na mnoho
dňové putovanie. Pre veriacich sú modlou, 
pre ostatných historickou zaujímavosťou. Na
príklad pozostatky dielne tesára Jozefa v Na
zarete, kde Ježiš vyrastal, či rieku Jordán, kde 
ak nemáte šťastie vás síce nepokrstia, ale 
svätenú vodu si môžete kúpiť vo fľaštičkách.

TEL AVIV NIKDY NESPÍ 
Absolútnym protipólom Jeruzalema je Tel 

Aviv, najživšie, najrýchlejšie sa rozvíjajúce 
mesto na Blízkom východe. Mesto, ktoré ni
kdy nespi. Prečo? Pretože sa zabáva, doda
jú znalci. Miestni hovoria, že keď sa chcete 
v Izraeli modliť, choďte do Jeruzalema, keď 
sa zabávať, tak do Tel Avivu. A  kým v  Je
ruzaleme stretávate na každom kroku orto
doxných Židov, v  Tel Avive vyšportovaných 
mladíkov a  slečny „nastajlovaných“ podľa 
posledných módnych trendov. Tel Aviv je 
totiž najsekulárnejším izraelským mestom, 
na synagógu takmer nenatrafíte. No na čo 
tu natrafíte, je bar vedľa baru a všetky plné 
– tak vyzerá stará časť Tel Avivu Neve Tze
dek, keď ňou prechádzate aj v hlbokej noc. 
Tel Aviv je pre Európanov aj zatiaľ neobja
venou plážovou destináciou, kde si možno 
krásne predĺžiť leto. Ešte od jari do októbra 
je tu príjemne teplo, priemerná teplota vzdu
chu je na jar a na jeseň 23 stupňov. Mesto 
lemuje niekoľko kilometrov dlhá pláž s  jem
ným žltým pieskom, more je pri brehu plytké 
a krásne tyrkysové. Plážová promenáda ve
die až do biblického mesta Jaffa, ktoré patrí 
medzi najstaršie mestá sveta. Tu sa môžete 
hodiny túlať po úzkych uličkách a  obcho
doch s umením a starožitnosťami.

Okrem biblickej histórie je určite najväčším 
lákadlom Izraela Mŕtve more, najnižšie po
ložené miesto na Zemi. Že ste nižšie ako 
kdekoľvek inde, viacmenej necítite, ale že 
sa kúpete vo vode, ktorá je mnohonásobne 
slanšia ako bežná morská voda, zistíte veľmi 

rýchlo. Má totiž úplne inú konzistenciu, máte 
pocit, ako by ste sa ponorili do oleja – alebo 
do kyseliny soľnej. Dajte si však pozor na to, 
aby sa nedostala napr. do očí, lebo pekelne 
štípe. 

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
Najfascinujúcejší pohľad na Jeruzalem, 
ktorý má vyše 3 000 rokov, sa vám naskyt
ne z východu, na vyhliadke pri Olivovej hore 
a hore Sion, ktoré sú späté s poslednými 
dňami Ježiša. Práve tu nájdete Getseman
skú záhradu, kde Judáš zradil Ježiša, ale aj 
miesto poslednej večere s apoštolmi.
Miestne lahôdky. Izrael je krajina vynikajú
ceho jedla. Keďže tu žijú desiatky národov, 
každý si sem priniesol to svoje, navyše 20 
percent obyvateľstva tvoria Arabi, takže aj 
pochúťky tejto kuchyne dostanete na kaž
dom kroku. Napríklad namiesto hamburge
rov sa tu jedáva ako rýchle občerstvenie fa
lafel. Niektoré miestne špeciality majú naozaj 
zvláštne názvy, napr. variácia na naše lečo 
s vajcom sa volá šakšuka. 
Bez holenia. Kúpať sa v  Mŕtvom mori je 
zážitok, aby ste si ho naozaj užili, odporú
ča sa dodržiavať niektoré zásady. Napríklad 
neholiť sa minimálne deň pred kúpeľom, ak 
nechcete, aby vás pokožka štípala. Rozhod
ne sa neodporúča ponárať sa alebo skočiť 
hlavičku do vody. Odporúča sa, naopak, ne
sprchovať sa po kúpeli, minerály vraj robia 
pokožke dobre a naozaj ju má človek heb
kejšiu ako zvyčajne.

Viac info na: www.satur.sk/trend

CITY BREAK TEL AVIV 
4dňový poznávací zájazd 
3x ubytovanie s polpenziou, transfery, vstupy, sprievodca 
Termín: 23. 4. – 26. 4., 1. 5. – 4. 5., 12. 9. – 15. 9. 
Cena: od 547 EUR

TVÁRE IZRAELA 
8dňový poznávací zájazd 
7x ubytovanie s polpenziou, transfery, vstupy, sprievodca 
Termín: 1. 3. – 8. 3., 1. 4. – 8. 4., 15. 4. – 22. 4.,  
27. 10. – 3. 11.
Cena: od 759 EUR


