
kuchyniach nájdete takmer všetko do-
máce. Obyvatelia Izraela majú na svojom 
stole najradšej Tahini pastu zo sezamových 
semiačok, baklažán, olivy, cícer, bulgur, 
petržlen, uhorky či hrozno. K jedlu  neod-
mysliteľne patrí aj u nás známy pita chlieb. 
Mesto je stvorené najmä pre ľudí, ktorí 
milujú nočný život a majú v sebe osobnosť 
bohémov.

NajNižšie a NajslaNšie
Rieka Jordán privádza vodu do Mŕtve-
ho mora, ktoré je najnižšie položeným 
miestom na Zemi a  zároveň najslanším 
morom. Okúpať sa v  ňom je zážitok no 
zároveň výborná terapia pre vašu pokožku. 

Koncentrácia soli je extrémne vysoká. Ak sa 
k tomuto moru dostanete, pri vstupe doň 
sa neľakajte. Môže vás prekvapiť jeho hustá 
konzistencia, ktorá pripomína viac olej ako 
vodu. Pre kúpanie v Mŕtvom mori existuje 
niekoľko pravidiel. Základom je do vody 
neskákať a neponárať sa. Odniesli by si to 
vaše oči. Jej liečivým účinkom ponechajte 
čas a nesprchujte sa hneď po kúpeli. Mor-
ská soľ pleť zjemní a ozdraví. Ďalšou pod-
mienkou pre pozitívny dojem z tejto obľú-
benej prírodnej atrakcie je neholiť sa aspoň 
deň pred kúpaním. Štípanie soli by vám 
mohlo pobyt vo vode veľmi znepríjemniť.
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vyberte sa do Svätej zeme 
po stopách abraháma, 
Dávida, Šalamúna, Ježiša 
a Mohameda.

Mesto Akko
OdpOrúča 
turistický 
sprievOdca juraj 
Okál
väčšina ľudí sa na 
svojej púti po izraeli 
severnejšie ako do mesta 
Haifa nedostane. pritom len 23 km 
severne od Haify presne na opačnej 
strane Haifského zálivu leží mesto 
akko, kde poskočí srdce každému 
milovníkovi európskeho stredoveku 
a špeciálne križiackych výprav. je to 
dokonca jedno z najstarších miest 
krajiny, ktoré bolo údajne ušetrené aj 
od veľkej potopy. v priebehu 12. a 13. 
storočia sa stalo vstupnou bránou pre 
pútnikov smerujúcich do svätej zeme 
a bolo posledným mestom, ktoré sa 
v roku 1291 dostalo do moslimských 
rúk. dnes tu nájdeme mestá dve, 
pričom jedno doslova stojí na 
druhom. podzemná križiacka pevnosť 
ponúka labyrint chodieb, krýpt 
a veľkých siení. Z väčšej časti leží 
osem metrov pod úrovňou dnešných 
ulíc a s jej históriou sa spájajú  veľké 
mená európskych kráľov ako richard 
i. levie srdce či Filip ii. august. No 
a nesmiete zabudnúť na prechádzku 
tajným templárskym tunelom, ktorý 
odhalili úplnou náhodou až v roku 
1994. končí pri pobreží a popri 
možnosti vdýchnutia čerstvého 
morského vzduchu v ňom človek 
lepšie ako hocikde inde pocíti závan 
stredoveku.  

IZRAEL

miesta, ktoré 
musíte vidieť
CéZAREA – je lákavá ruinami antic-
kého mesta, ale a j svojou modernou 
tvárou

MAsAdA – skalný útes je zapísaný 
do zoznamu UNEsCO. Počas prvej 
židovskej vojny bola poslednou baš-
tou, ktorú obliehali Rimania

GALILEjské jAZERO -  inak 
a j Tiberiadské jazero je miesto, 
kadiaľ putoval ježiš a vzal so sebou 
miestnych rybárov, z ktorých spravil 
svojich učeníkov, vykonal tu svoje 
zázraky, chodil po vode a bol pokrs-
tený jánom krstiteľom. Odvtedy sa 
tu stretáva jú ľudia, aby boli v bielych 
háboch pokrstený vo vode ako on.

3Izrael: 
KRIžOvATKA 
nábOžensTIev

POZNÁVAME SVET2015

POSLEDNÉ
VOĽNÉ
MIESTA

POSLEDNÉ
od 729 €

IZRAEL 
TVÁRE IZRAELA

20.10. - 27.10.; 27.10. - 03.11.
8-dňový poznávací zájazd
Letecky z Viedne
Ubytovanie s polpenziou
Vstupy a výlety v cene
Sprievodca

od 1 399 €

SEVERNÉ THAJSKO
PO STOPÁCH KRÁĽOVSKÝCH MIEST

12.11. - 24.11.
13-dňový poznávací zájazd
Letecky z Viedne 
Ubytovanie s raňajkami /polpenziou
Prehliadky a tradičná večera v cene
Sprievodca

od 1 299 €

SRÍ LANKA
VEĽKÝ OKRUH

09.11. - 22.11. 
14-dňový poznávací zájazd
Letecky z Viedne 
Ubytovanie s polpenziou
Vstupy a tanečné vystúpenie v cene
Sprievodca

www.satur.sk | call centrum 0850 333 333  Všetky uvedené ceny sú bez povinných doplatkov.
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Pre kresťanov je to krajina, kde sa narodil 
Ježiš, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych, pre 
moslimov zase miesto, kde sa Mohammed 
vybral na cestu do neba, židia považujú 
Izrael za zem, kde solomon postavil svoj 
chrám. Jeho územie je úzko spojené s his-
tóriou všetkých troch náboženstiev a v sú-
časnosti pôsobí ako ich svetová križovatka. 

BiBlický jeruZalem
Izrael je krajinou protikladov. Proti sebe 
ako oheň a voda stoja Jeruzalem a moder-
ný Tel Aviv. Keď prídete do Jeruzalema, 
okamžite vás zasiahne atmosféra dávnej 
histórie a  sila starovekých príbehov. Po 
Izraeli sa môžete prechádzať ako po mape 
života biblických, islamských a židovských 
historických postáv. Jeruzalem je jedným 
z najposvätnejších miest na svete. v  jeho 
centre sa vyníma oslnivý skalný dóm, kto-

rý je významný najmä pre moslimov. Is-
lamská svätyňa ukrýva vo svojich útrobách 
skalu. Moslimovia veria, že práve z  tohto 
miesta sa Mohammed vybral na cestu do 
neba. Kresťania si tu pravidelne pripomí-
najú život, smrť aj zmŕtvychvstanie Ježiša 
na krížovej ceste via Dolores, po ktorej 
Ježiš kráčal s krížom na pleciach na ceste 
k  ukrižovaniu. Pri návšteve tohto mesta 
určite nevynechajte kamenný hrob, na 
ktorom ležalo Ježišovo telo. budete svedka-
mi silnej biblickej atmosféry a davov ľudí, 
ktorí ju tu nasávajú. Izrael je predovšetkým 
krajinou stvorenou pre židov a ich kultú-
ru. spoznáte ich podľa oblečenia a podľa 
tradičnej jarmulky na hlave. nosia ju, aby 
si vždy pripomínali, že boh nad nimi bdie 
a je stále s nimi. Ich osud je však spojený 
aj s  tragédiou a  smrťou viac ako šiestich 
miliónov židov počas 2. svetovej vojny. 

Pamätným miestom a zároveň múzeom je 
Yad vashem. nájdete tu pôsobivý katalóg 
židovských obetí s ich fotografiami, ktorý 
v návštevníkoch vyvoláva tiesnivý pocit. 

svieži tel aviv 
Mladé kozmopolitné mesto patrí k naj-
rýchlejšie sa vyvíjajúcim na blízkom vý-
chode. Je opakom Jeruzalemu. Pulzuje 
v ňom život a zábava. na uliciach stretnete 
mladých ľudí oblečených podľa najnovších 
módnych trendov, ktorí žijú pre dnešok. 
Mesto je plné kaviarní a  moderných bu-
dov. najrušnejšia je časť neve Tzedek. 
Zážitkom sú mestské pláže, ktoré sa môžu 
pochváliť neuveriteľne jemným pieskom. 
v  reštauráciách si môžete pochutnať na 
lokálnych špecialitách, ktoré sú čerstvé 
a vypestované v Izraeli. Štát je v poľnohos-
podárstve samostatný, preto v  tunajších 
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