
Izrael – krajina pamiatok 
aj zvláštneho mora
Svätá zem, krajina pamiatok a stôp, ktoré sú 
späté s  pôsobením a  životom Ježiša Krista, 
tak označujú mnohí Izrael. Pamiatok spojených 
so Starým a Novým zákonom je tu naozaj na 
niekoľkodňové putovanie. Pre ľudí, ktorí majú 
ku kresťanskej viere vlažný vzťah, sú zase his-
torickou zaujímavosťou. Napríklad pozostatky 
dielne tesára Jozefa v Nazarete, kde Ježiš vy-
rastal, či rieku Jordán, kde sa síce bežne ne-
krstí, ale keby ste sa chceli vodou z Jordánu 
pokvapkať doma, žiaden problém. Predávajú 
ju vo fľaštičkách.

Miestom, ktoré v Izraeli navštívi (takmer) každý, 
je krížová cesta po Via Dolores v Jeruzaleme, 
kameň, na ktorý Ježiša po smrti položili, a tiež 
kamenný hrob, z ktorého zmizol. Samozrejme, 
obmedziť atrakcie, ktoré táto krajina ponúka, 
len na náboženské pamiatky by bolo naozaj 
veľmi krátkozraké. Izrael je oveľa viac a ponúka 
aj veľa nielen duchovných pôžitkov, ale aj vyni-
kajúce víno a reštaurácie, hoci treba priznať, že 
to je drahšie ako v Európe, zábavu v nočných 
baroch a diskotékach, ale aj jedinečné zážitky 
z kúpania sa v Mŕtvom mori. Pre toho, kto ho 
ešte nevyskúšal, je ťažko opísateľné – máte po-
cit, že ležíte v oleji, ktorý vás drží na hladine bez 
toho, aby ste museli čo len svalstvom pohnúť.

NAJKRAJŠIE MESTO NA SVETE
Izrael je určite aj krajinou protikladov, resp. mno-
hých spôsobov života. Stačí spomenúť dve 
jeho najvýznamnejšie mestá – Jeruzalem a Tel 
Aviv. Jeruzalem je najposvätnejším miestom 
troch svetových náboženstiev a z toho vyplýva-
júcich konfliktov, keď si ho privlastňujú aj židia, 

aj moslimovia. Ale pre turistu je to najmä krás-
ne historické mesto s nezvyčajnou atmosférou. 
Nie nadarmo, keď sa niekoho v Izraeli pýtate, 
aké je najkrajšie mesto v krajine, odpovie vám 
protiotázkou: Myslíte bez Jeruzalema alebo 
s Jeruzalemom? A nemyslia si to len domáci, 
svetové cestovateľské portály ho zaraďujú pra-
videlne medzi najkrajšie mestá na svete. 

MESTO, KTORÉ NESPÍ
Úplným protikladom Jeruzalema je u nás ešte 
stále málo známy Tel Aviv. Kým v Jeruzaleme 
stretávate na každom rohu ortodoxných židov 
v  typickom oblečení a  nezameniteľným výzo-
rom, Tel Aviv je najsekulárnejším izraelským 
mestom. Na synagógu tu takmer nenatrafíte 
a na ultraortodoxných či ortodoxných židov tiež 
nie. Aj k sabatu, keď sa inde v krajine zastaví ži-
vot a všetko vrátane reštaurácií je pozatvárané, 
tu majú vlažnejší prístup. Izraelčania hovoria, že 
do Jeruzalema sa chodí modliť a do Tel Avivu 
dobre žiť. Deň strávite na pláži, večer v reštau-
rácii a noc v bare. Tel Avivu sa hovorí aj mesto, 
ktoré nespí. Bar vedľa baru a  všetky plné – 
tak vyzerá stará časť Tel Avivu Neve Tzedek. 
Mesto je aj plážovou destináciou, kde si možno 
krásne predĺžiť leto. Ešte aj v októbri je tu prie-
merná teplota vzduchu 23 stupňov. Mesto totiž 
lemuje niekoľko kilometrov dlhá pláž s jemným 
žltým pieskom, more je pri brehu plytké a krás-
ne tyrkysové.
Koho omrzí vylihovanie na pláži či ruch veľko-
mesta, môže sa pešo prejsť po prímorskej pro-
menáde do biblického mesta Jaffa a hodiny sa 
túlať po úzkych uličkách a obchodoch s ume-
ním a starožitnosťami.

TIPy SPRIEVOdcu SATuRu
Najfascinujúcejší pohľad na Jeruzalem, kto-
ré má vyše 3 000 rokov, sa vám naskytne z 
východu, na vyhliadke pri Olivovej hore a hore 
Sion, ktoré sú späté s poslednými dňami Je-
žiša. Práve tu nájdete Getsemanskú záhradu, 
kde Judáš zradil Ježiša, ale aj miesto poslednej 
večere s apoštolmi.
Bez potápania. Kúpanie sa v Mŕtvom mori je 
naozaj jedna z vecí, ktoré možno v  Izraeli len 
a len odporúčať, aby ste ho ale nemali spoje-
ný s negatívnymi spomienkami treba, dodržať 
niekoľko zásad. Voda je tu naozaj extrémne 
slaná, takže kontakt so sliznicami je bolestivý, 
v nijakom prípade sa neodporúča do nej potá-
pať. Človek cíti aj každú drobnú ranku, preto 
sa odporúča dva dni pred kúpaním sa neholiť.
Multi-kulti. Izrael prekvapí návštevníka svojou 
pestrosťou. Mešita tu stojí vedľa supermo-
derného hotela a  ten vedľa synagógy. Pätina 
obyvateľstva má arabský pôvod a spolu s heb-
rejčinou je arabčina oficiálnym jazykom štátu 
a  všetky nápisy na verejných priestranstvách 
a budovách sú v dvoch jazykoch – v hebrejčine 
a  arabčine. V  niektorých mestách moslimské 
obyvateľstvo dokonca dominuje. 
Trpezlivosť na prvom mieste. Príchod aj od-
chod z Izraela sprevádzajú prísne bezpečnost-
né opatrenia na letiskách, preto sa treba obrniť 
trochou trpezlivosti. Odporúča sa byť na letisku 
tri hodiny pred odletom, lebo kontroly batožiny 
sú naozaj dôkladné vrátane osobných rozho-
vorov. Počas pobytu v krajine už starostlivosť 
o bezpečnosť turisti tak nevnímajú, policajti sú 
takmer neviditeľní, prehliadky tašiek a bezpeč-
nostné rámy pri pamiatkach sú výnimkou. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

TVÁRE IZRAELA 
8-dňový poznávací zájazd 
7x ubytovanie s polpenziou 
Letenka, tranfery, vstupy a výlety, sprievodca 
Termíny: 20.10 – 27.10., 27.10. – 03.11., 13.11. – 20.11. 
cena: od 729 EUR


