VÝBĚR Z NABÍDKY 2020
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Cestovní kancelář TEP TOUR

KOMP L E T N Í N A BÍD K U NA J DETE NA

www.teptour.cz

Masarykova 652/18, Teplice 415 01
E-mail: teptour@teptour.cz
Tel.: 417 577 738, 777 184 618

D O P O R U Č U J E M E VÁ M

ITÁLIE
Lignano
Bibione
Caorle
Porto Santa Margherita
Lido di Jesolo
Eraclea Mare
Rosolina Mare
Lido Adriano
Rimini
Riccione
Cattolica
Pesaro
Palmová riviéra
Silvi Marina
Gargáno
ostrov Sicílie
Kampánie
ostrov Ischia
Toskánsko
ostrov Elba
ostrov Sardinie
Řím
Lago di Garda

cena

od 588 Kč

Residence La Pigna s bazénem
letovisko Rosolina Mare
350 m od pláže | apartmán pro 2, 4, 6 a 8 osob, bez stravy

osobu / týden

cena

od 6.990 Kč

Hotel Ricchi s bazénem
letovisko Rimini
100 m od pláže | snídaně, polopenze, plná penze

osobu / týden

cena

od 892 Kč

Residence Teresa
letovisko Lido Adriano
50 m od pláže | bez stravy, apartmán pro 6 osob

osobu / týden

cena

od 789 Kč

Vila Carpinelle
letovisko Lignano
300 m od pláže | bez stravy, apartmán pro 8 osob

osobu / týden

Zajišťujeme BUS
dopravu z celé
ČR do Itálie
od 1995 Kč / os.

cena

od 1.730 Kč

Residence Pierrot
letovisko San Benedetto del Tronto
50 m od pláže | bez stravy, apartmán pro 4 osoby

osobu / týden

CHORVATSKO
Istrie
Poreč
Pula
Crikvenica
Novi Vinodolski
Selce
Baška Voda
Makarska
Podgora
Orebič
ostrov Krk
ostrov Pag
ostrov Vir
Biograd na Moru
Sv. Filip i Jakov
Turanj
Vodice
Primošten
Omiš
Čiovo
Trogir
ostrov Hvar
Plitvická jezera
ostrov Brač

D O P O R U Č U J E M E VÁ M

cena

od 5.710 Kč
osobu / týden

Vila Radič
poloostrov Pelješac, letovisko Orebič
50 m od pláže | polopenze | rodinné ubytování

cena

od 867 Kč

Apartmány Ivan
letovisko Omiš – 150 m od pláže
150 m od pláže | bez stravy | apartmán pro 2+1, 2+2 osoby

osobu / týden

cena

od 2.020 Kč

Apartmánový dům Ana
letovisko Turanj
50 m od pláže | bez stravy | apartmán pro 2, 3 osoby

osobu / týden

cena

od 4.480 Kč
osobu / týden

Hotel Delfin Plava Laguna s bazénem
Istrie, letovisko Poreč
100 m od pláže | polopenze | rodinný hotel

Zajišťujeme BUS
dopravu z celé
ČR do Chorvatska
od 2020 Kč / os.

cena

od 1.696 Kč

Apartmány Josipa
ostrov Pag / letovisko Mandre
300 m od pláže | bez stravy | apartmán pro 2, 4, 5 osob

osobu / týden

ČESKÁ REPUBLIKA
A SLOVENSKO

D O P O R U Č U J E M E VÁ M

cena

od 4.000 Kč

Hotel Aktiv
Lipno / Přední Výtoň
polopenze | rodinné ubytování, od přehrady 150 m,
výhodné rodinné balíčky

osobu / týden

celá Česká republika
Slovensko
Vysoké Tatry
Velký Meder
Hokovce
Dunajská Streda
Dudince
Trenčianské Teplice
Turčianské Teplice
Piešťany
Nízké Tatry

cena

od 7.700 Kč
chatku / týden

Chatová osada Barrandovská zátoka
Kožlí u Orlíka
bez stravování | rodinné ubytování, od přehrady 50 m

cena

od 3.670 Kč
osobu / 2 noci

Hotel Amande Wine Wellnes Hotel
Hustopeče
polopenze | balíček Wellness jako víno

cena

od 2.900 Kč
osobu / 3 noci

Penzion Štrba
Vysoké Tatry / Štrba
polopenze

cena

od 3.550 Kč

Hotel Elenka
Velký Medere
polopenze | v těsné blízkosti termálního koupaliště

osobu / 3 noci

cena

od 6.380 Kč
osobu / týden

Hotel Sorea Hutník 1 a 2
Vysoké Tatry / Tatranské Matliare
polopenze

D O P O R U Č U J E M E VÁ M

MAĎARSKO
Bükfürdo
Harkány
Zalakaroš
Sárvár
Hevíz
Tapolca
Balatonalmádi
Hajdúszoboszló
Kehidakustany
Lipót
Budapešť

cena

od 3.580 Kč
osobu / 2 noci

Hotel Orchidea Lipót s all inclusive a bazénem
Lipót
All incluisive strava | termální část, wellnec centrum

cena

od 4.470 Kč
osobu / 2 noci

Hotel Hunguest Repce Gold s bazénem
Bükfürdo
polopenze | termální část, wellnes centrum

cena

od 2.490 Kč
osobu / 2 noci

Zajišťujeme
BUS dopravu z Prahy
do Maďarska - Harkány
1750 Kč / os.

Hotel Helios
Hevíz
polopenze | vlastní wellnes centrum

cena

od 1.800 Kč
osoba / 2 noci

Hotel Lídia
Harkány
polopenze | 250 m od lázní

Maďarsko- Zalakaros-hotel Karos****- pobytový zájezd s bus dopravou
Termální lázně Zalakaros mají jedinečné minerální prameny vyvěrající o teplotě 96 °C s unikátním složením. Využívají se k léčbě různých zdravotních problémů – od bolestí svalů, kloubů a chronických zápalů až po léčbu závažných neurologických onemocnění, poruch oběhové soustavy a srdcově-cévních onemocnění nebo chronických gynekologických onemocnění. Hotel KAROS SPA se nachází cca 500 metrů od centra městečka. Hotel nabízí- restauraci, lobby bar, kavárna, letní zahrada s grilem, hotelový obchod, velký lázeňský komplex rozkládající se na ploše 1 000 m². Jeho součástí jsou bazény s vodou o teplotě 37 – 38 °C, bazén s atrakcemi a teplotou vody 33 °C, vnitřní plavecký bazén a různé druhy saun. Ubytování
je v komfortních 2.lůžkových pokojích s možností přistýlky(pouze pro dítě), koupelna, fén, TV/SAT, internet, trezor, minibar, klimatizace, balkon.
Strava: polopenze formou bohatého bufetu a k obědu polévkový bufet.

Termín zájezdu
01.06.-08.06.2020

Dospělý v 1/2
9 995,-

Cena zájezdu
Dítě 6-12let
Dítě do 6.let
6 390,3 790,-

Příplatek 1/1
1900,-

Cena na osobu zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí a polévkový bufet k obědu, autobusová doprava, neomezený vstup do areálu hotelových bazénů (možnost zapůjčení
županu pro dospělé), využívání sauny, ledové jeskyně, možnost zúčastnit se cvičení organizovaných hotelem, pojištění CK proti úpadku.
Povinný poplatek: pobytová taxa1,70eu/os nad 18 let/den -hradí se na místě

AQUAPARK – TROPICAL ISLANDS
Dopřejte svým dětem neopakovatelný zážitek – pobyt na „tropickém ostrově“: Nachází se v Německu cca 60 km od Berlína. Aquapark
je vystavěn v thajském stylu a celý areál je vytvořen pro zábavu, koupání a odpočinek. Návštěvníci zde naleznou tropické prostředí
s deštným pralesem, písečné pláže s palmami, orchideemi, ptačím zpěvem, laguny. Teplota vzduchu je kolem 28 °C. Pro vyžití je
vybudován dětský zábavný kout plný prolézaček, sauny, venkovní část Amazonie s divokou řekou.
Cena na osobu zahrnuje: vstupenku do
Cena zájezdu
Termín zájezdu
parku, autobusovou dopravu z Teplic a okolí,
Dospělá osoba
Dítě 6–14 let
Dítě do 6ti let
31. 01. 2020 - pátek
1 595,- Kč
1 430,- Kč
695,- Kč
tech. průvodce CK, komplexní cestovní pojiš01. 02. 2020 - sobota
1 760,- Kč
1 195,- Kč
695,- Kč
tění
02. 03. 2020 - pondělí
1 595,- Kč
1 430,- Kč
695,- Kč
Doporučujeme vzít sebou: letní oblečení,
17. 11. 2020 - státní svátek
1 595,- Kč
1 430,- Kč
695,- Kč
pantofle, ručníky, míč, příruční zavazadlo

JARNÍ DRÁŽĎANY S NÁVŠTĚVOU SVĚTOVÉ VÝSTAVY ORCHIDEÍ
Program: odjezd kolem 8.00 hod. Necháme se provést Drážďanami místním průvodcem a navštívíme historickou část města, Velkou
zahradu se secesní čtvrtí Striesen, vilovou čtvrť Blasewitz, přes most - Modrý zázrak, kolem labských zámků Albe´´rechtsschloss, Lingnersschloss, Eckberg, do Nového města, zavítáme i do nejkrásnější mlékárny,… Ve druhé části dne navštívíme světovou výstavu orchideí „Orchideen Welt“, kde nás okouzlí tisíce květinových vazeb, celé kvetoucí zahrady plné omamných vůní a barev na ploše 5000 m2.
Příjezd kolem18.00 hod.
Termín zájezdu

Cena na osobu

3. 4. 2020

550,- Kč

Cena na osobu zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce CK, okružní jízda s výkladem,
cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: skupinovou vstupenku na výstavu: 7,5 €/os.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

PLAVBA PO LABI NA PEVNOST KÖNIGSTEIN
Program: odjezd autobusem do Děčína, kde se nalodíme na výletní loď, plující po Labi romantickou krajinou Českého Švýcarska
pod pevnost Königstein. Pevnost Königstein je jednou z největších skalních pevností v Evropě, kam se dostanete příjemnou procházkou
a nebo využijete turistický autobus (cca 3,5 €). Samotná pevnost nabízí k prohlídce, nejstarší německá kasárna, hradní kapli, hladomornu, ...
Velmi krásné jsou výhledy do okolí. Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi, které mohou také navštívit zábavný park Elbe-Frizeitland, který je
v blízkosti městečka Königstein (od přístaviště cca 2 km). www.elbefreizeitland-koenigstein.de.
Termín
zájezdu

Cena
na osobu

Dítě
do 10 let

1. 5. 2020

1 150,- Kč

1 050,- Kč

30. 05. 2020

1 150,- Kč

1 050,- Kč

Cena na osobu zahrnuje: autobusovou dopravu z Teplic a okolí do Děčína a zpět, plavbu
lodí z Děčína ke Königsteinu a zpět, na lodi menu o 2 chodech, (dopoledne polévka s pečivem, při cestě zpět hlavní jídlo)
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 24,- Kč/den, vstupenku na pevnost: 10 € / děti
7–16 let 6,- €, vstupenku do zábavného parku: 12 € / děti 3–14 let 9 €

SAURIERPARK A BUDYŠÍN
Program: navštíme jeden z největších a nejhezčích dino parků v Německu - Surierpark, který nabízí kombinaci her, objevování, zkoumání, dobrodružství a zážitky najednou. V parku je přes 200 dinosaurů z nichž někteří dosahují až třiceti metrů na výšku a umí řvát,
prskat, páchnout a způsobovat otřesy země. V části parku - Universum mohou děti vyslat zprávu do vesmíru. Hned vedle je zábavný
park Irrgarten - originální turistická atrakce, ve které si užijí zábavu děti i dospělí. Jedná se o areál labyrintů z živých plotů, který
je největší v Německu – individuální návštěva. Ve druhé části dne zavítáme do historického městečka Budyšín, stojí na skále
nad řekou Sprévou od 17. st. Navštívíme manufakturu a obchůdek s hořčicí
Termíny zájezdů
Dospělá
Dítě
Dítě
– právě zde se dozvíte vše o výrobě hořčice. Osobní volno.
na sváteční dny

osoba

4–13 let

do 4 let

30. 5. 2020 - sobota
28. 9. 2020 - svátek

995,- Kč
995,- Kč

890,- Kč
890,- Kč

600,- Kč
600,- Kč

Cena na osobu zahrnuje: autobusovou dopravu z Teplic a okolí, vstupenku do Saurierparku, cestovní pojištění v zahraničí, průvodce CK.

DEN PLNÝ HER A ZÁBAVY - SEIFFEN A MARIENBERG
Jednodenní zájezd pro rodiny s dětmi. Program: odjezd v 8.00 hod., po příjezdu do Seiffenu prohlídka muzea hraček, kde se
vyrábějí tradiční dřevěné hračky, vánoční dekorace, hlavolamy. Muzeum má na 5000 exponátů a u některých si můžete vyzkoušet
i jejich funkční mechanismy. Kolem poledne je odjezd do Marienbergu do aquaparku Marien, kde strávíme příjemné 4hodiny.
Aquapark nabízí několik bazénů, bazén s umělými vlnami, průtokový kanál, vodopády, kaskádový bazén, venkovní, se slanou vodou,
skluzavky, tobogány. Příjezd kolem 19.00 hod.
Termíny zájezdů
06. 03. 2020 - pátek
07. 03. 2020 - sobota
28. 10. 2020 - státní svátek

Dospělá osoba

Dítě 7–16 let

Dítě 3–6 let

Dítě do 3 let

1 200,- Kč
1 200,- Kč
1 200,- Kč

990,- Kč
990,- Kč
990,- Kč

870,- Kč
870,- Kč
870,- Kč

400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč

Cena zahrnuje: BUS dopravu,
vstupenku do muzea hraček Seiffen
a aquaparku Marien, cestovní pojištění, průvodce CK.

ZA KRÁSOU A VŮNÍ KVĚTIN DO KITTENBERSKÝCH ZAHRAD A DO TULLNU
1. den - odjezd z Teplic v časných ranních hodinách. Prvé zastavení bude v renesančním zámku Rosenburg s největším rytířským turnajovým
dvorcem světa, růžová zahrada, show sokolníků, prohlídka zámku. Dalším zastavením budou Kittenberské zahrady, které nabízejí více než
30 tematických zahrad k odpočinku, k inspiraci - zahrada tisíce růží, leknínová levandulová, pokušení, ohně, duhy, toskánská, klemantisů, velká
bylinková spirála, ... zde si budeme moci některé ze skvostných rostlin zakoupit. Ubytování
2. den - po snídani prohlídka města Krems jeho historického jádra. Návštěva zahrad v Tullnu nám opět probudí všechny smysly a vjemy. Je
zde na 50 tématicky laděných zahrad a nabízejí všem zahrádkářům inspiraci. I zde si budete moci zakoupit sazenice, především srpnu kdy je
v nabídce široká škála cibulovi- tulipány, narcisky, amarelis, ... Na závěr krátké zastavení ve městě Tulln. Příjezd v pozdních nočních hodinách.
Termín
13. 6.–14. 6. 2020
29. 8.–30. 8. 2020

Cena na osobu

Doplnění informací

3.995,- Kč
3.995,- Kč

Rozkvetlé zahrady růží
Prodejní výstava v Tullnu

Cena zahrnuje: bus, 1x ubytování se snídaní, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy Kittenberské 14-17 €, Tulln 12-15 €,
Rosenburg 17 €

KROMĚŘÍŽ A SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
Pátek – v ranních hodinách odjezd, kolem poledne příjezd do
Kroměříže, prohlídka historického centra města s průvodcem, Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada včetně Květné zahrady. Odpoledne návštěva minipivovaru
Černý orel s exkurzí a ochutnávkou. Další zastavení bude
v čokoládovně s bohatou ochutnávkou. Možnost večeře v restauraci Černý orel ubytování.
Sobota: po snídani odjezd v 8 hod. do Uherského Hradiště
na Slavnosti vína – od 9 hod. krojovaný průvod městem,
individuální program. Odpoledne návštěva skanzenu Rochus
(vstup zdarma).
ubytování
Neděle: po snídani odjezd na prohlídku zámku Buchlovice,
jedno z nejvýznamnějších barokních šlechtických sídel v České
republice. Zcela mimořádný význam má také přilehlá barokní

zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější historické zahrady u nás. Odpoledních hodinách odjezd zpět.
Cena na osobu zahrnuje: autobusovou dopravu, 2 x ubytování
v hotelu 3* se snídaní, průvodce CK, zákonné pojištění CK, exkurze
pivovaru Černý orel s ochutnávkou, exkurze čokoládovny s bohatou
ochutnávkou.
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů – Arcibiskupský zámek,
Květná zahrada 90,- Kč senioři 60,-Kč, zámek Buchlovice 170,- Kč
senioři nad 65 let 120 Kč.

termín
11.9.-13.9.2020

Cena zájezdu
4 890,-

ZA POZNÁNÍM, RELAXEM NA LIPNO
ohromující výhled na Lipenské jezero, šumavskou přírodu,
Novohradské hory a vrcholky rakouských Alp. Zastavení ve
Vyšším Brodě – možnost návštěvy kláštera. Odjezd do
rakouského městečka Bad Leofelden a zážitkového světa
perníčků Kastner – možnost posezení u kávy a nákup perníčků.
- individuální volno
- po snídani odjezd do Teplic
Cena na osobu zahrnuje: BUS doprava, 6 x ubytování s polopenzí, průvodce CK, program zájezdu, zákonné pojištění CK, místní
poplatky
Cena nezahrnuje: vstupy do objektů – zámek Český Krumlov
150,- Kč /100,- Kč senior, plavba lodí po Lipně, Stezka v korunách
stromů 250,- Kč/senioři 215,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj +
1.000,- Kč/pobyt
Termíny zájezdu

2-lůž.pokoj/os.

03.09. - 09.09.2020

6 950,- Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Lipno je jedno z nejnavštěvovanějších míst v ČR. Hotel Jestřábí
leží na břehu Lipenského jezera. 2 km od centra městečka Černá
v Pošumaví a 18 km od Českého Krumlova. Ubytování je ve
2–3 lůžkových pokojích se soc. zařízením, TV. Strava: polopenze
-snídaně formou šv. stolů, večeře jsou 3chodové servírované.
Kromě poznání okolí, výletů a to jak pěšky nebo na kole(půjčovna
kol v místě), můžete rybařit,…
Program zájezdu:
- odjezd z TP v 8 hod., kolem poledne příjezd od Hluboké n/Vl.
Prohlídka krásného jihočeského zámku Hluboká. Odpolední
příjezd na ubytování v Černé Pošumaví, hotel Jestřábí.
- individuální volno na břehu lipenského jezera
- návštěva Českého Krumlova – procházka historickým
centrem městem, možnost návštěvy zámku – interiéry,
lapidárium, barokní divadlo, zámecká věž. Kolem 13 hod.
odjezd do Frymburku, individuální volno k obědu a vyhlídková
plavba lodí po lipenském jezeře (individuálně)
- individuální volno
- návštěva Stezka korunami stromů v Lipně n/VL - nabízí

Dítě do 14,99 let
na 3.lůžku
4 590,- Kč

ZÁJEZD DO ITÁLIE LIDO ADRIANO - RESIDENCE BELVEDERE S BAZÉNEM
Lido Adriano najdeme nedaleko světoznámého města
Ravenna. Residence Belvedere s bazénem leží v těsné blízkosti
pláže nedaleko centra, kde je příjemné posezení i možnost
nákupu, každé úterý probíhají tradiční trhy. Ubytování je
v apartmánech typu trilo pro 4–6 osob - 2x2 lůžková ložnice,
2 lůžka v obývacím pokoji, kuchyňský kout, trezor, koupelna, WC,
balkon, terasa s posezením.
Strava: polopenze-česká kuchyně, jednotné menu

Cena na osobu zahrnuje: bus dopravu, 7x ubytování v plně obsazeném apartmánu, polopenze, delegátský servis.
Cena nezahrnuje: povinný pobytový poplatek 1,eu/os nad 14 let/
den, vratná kauce 70,- eu
Termíny zájezdu
4.9.-13.9.2020

Cena na osobu
6.920,- Kč

AUTOBUSEM DO JIŽNÍ ITÁLIE-KAMPANIE- VILLAGGIO ESCA
Villaggio Esca leží v malebném městečku Marina di Camerota
u Thyrenského moře, 150m od písčito-oblázkové pláže
s pozvolným vstupem, v subtropické zahradě. Do centra
městečka cca 10min. chůze po promenádě. Ubytování je v
bungalovech typu bilo pro 4 osoby nebo trilo pro 6 osob, některé
bunglovy jsou zděné a některé dřevěné. Všechny bungalovy mají
svoje soc. zařízení – koupelna, WC, vybavený kuchyňský kout, TV.
Strava: polopenze-česká kuchyně s jednotným menu.
Cena za apartmán zahrnuje: autobusovou dopravu, 11 x
ubytování v plně obsazeném AP dle ceníku, 11 x polopenze, ložní
prádlo – deky, plážový servis, spotřeba energií a vody, služby delegáta, závěrečný úklid
Cena nezahrnuje: Povinný poplatek – pobyt. taxa 7 Eur/

týden a osoba starší 10 let, vratná kauce 50 EUR / apartmán ,
zdravotní pojištění do zahraničí 24,-Kč/os/den

Termín zájezdu
14 dní/11 nocí na pobytu

TRILO
5/os.

TRILO
4/os.

BILO
4/os.

BILO
3/os.

7.9. – 20.9.2020

7 980,-

8 690,-

8 420,-

9 570,- Kč

KRÁSY IZRALE S OCHUTNÁVKOU VÍNA / LETECKÝ ZÁJEZD
Zveme Vás do země s bohatou
historii, do země mnoha kultur,
do země kulinářských zážitků,
tam kde se můžete koupat v
Mrtvém moři plném minerálů
prospívající zdraví. Do země
zážitků a hlubokých prožitků.
Zveme Vás do Svaté země.

Program

• 1. den – odlet z Prahy, přílet na letiště Tel Aviv-Ben Gurion (přílet může být v brzkých ranních hodinách), transfer do hotelu. Nocleh (popřípadě večeře – dle příletu) – pobřeží Středozemního
more.
• 2.den - po snídani pobřeží Středozemního moře. Caesaria přímořské, archeologické město ležící na pobřeží Středozemního moře, kde uvidíte mimo jiné teatr a hippodrom, které se zachovaly
•
•
•
•
•
•

z doby římské a byzantské, ale také památky z doby křižácké… Haifa, vyhlídka na přistav a Bahajské zahrady (UNESCO). Akko – Akra (UNESCO) – v historickém centru tohoto města navštívíte
kromě shuku (tržnice) křižáckou pevnost a uvidíte další nádherná místa. Večeře a nocleh – oblast Galileje.
3. den – po snídani oblast Galilejského jezera. V tento den na Vás čeká plavba lodí po Genezaretském jezeře, Capernaum, kterému se také říká Ježíšovo město, kde navštívíte synagogu a domu
sv. Petra. Pote Nazaret, kde navštívíte Baziliku Zvěstovaní a kostel sv. Josefa. Vaše cesta bude pokračovat do horní Galileje, do židovského města Sefad, kde se projdete malebnými uličkami
plnými galerií místních umělců, a také navštívíte jednu z místních synagog. Město Sefad je jedno ze 4 svatých měst judaismu, známé především učením Kabala. Večeře a nocleh – oblast
Galileje.
4. den – po snídani Golanské výšiny a oblast Jordánského údolí. Ráno začnete výjezdem na Golanské výšiny, odkud je krásný výhled na okolí. Také budete mít příležitost navštívit jedno
z mnoha izraelských vinařství, kde ochutnáte velmi dobrá a kvalitní Izraelská vína. Poté Jordánským údolím do Jericha, nejníže položené město na světě a jedno z nejstarších měst na světě,
pohled na Horu Pokušení. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma. Dle časových možností výhled na údolí Vadi Quelt a na ortodoxní klášter sv. Jiří. Večeře a nocleh v Betlémě.
5. den - po snídani Jeruzalém (UNESCO) a Betlém. Panoramatická vyhlídka z Olivetské hory. Getsemanská zahrada s bazilikou Všech Národů. Kostel Hrob Panny Marie. Dále pak přes údolí
Kidron (potok Cedron) výstup do Starého města, Via Dolorosa – Křížová cesta procházející přes arabský shuk (bazar), zakončená v Chrámu Božího Hrobu - Golgota. V odpoledních hodinách
navštívíte Betlém s Bazilikou Narození Páně a Bazilikou sv. Kateřiny. Večeře a nocleh v Betlémě.
6. den - po snídani další části Jeruzaléma. V tento den navštívíte museum holokaustu Yad Va Shem. Židovskou čtvrti Starého města, s Cardem, Menorou a Zeď Nářků. V Jeruzalémě, v hlavním
městě státu Izrael, budete mít možnost vidět další zajímavá místa. Večeře, nocleh v Betlémě.
7. den - po snídani oblast Mrtvého moře. Den, který strávíte v oblasti Mrtvého moře, kde navštívíte pevnost Masada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou Vás pohodlně vyveze lanovka. Také na Vás čeká možnost koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo tuto oblast
navštíví, musí na „vlastni kůži“ vyzkoušet. Dle časových možností také návštěva NP Nachal David. Qumran
- naleziště svitku od Mrtvého moře. Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den – po snídani prohlídka města Tel Aviv - Jaffo. Tel Aviv-Jaffo, projížďka historickým centrem města
Tel Aviv, s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou (Bauhaus UNESCO), dále si prohlédnete
malebné městečko Jaffo, které je jedno z nejstarších přístavních měst na světě (dnes součást města Tel Aviv
– Jaffo). Poté transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena na osobu zahrnuje: letenka Praha- Tel Aviv- Praha v nejnižší knihovací třídě, letištní a bezpečnostní
taxy, klimatizovaná doprava po dobu zájezdu, 7x ubytování ve 3 hvězdičkovém ubytovacích zařízeních (hotely,
kibuci...), snídaně a večeře formou bufetu, licencovaný česky/slovensky mluvící průvodce, vstupy dle programu
(v ceně také plavba lodí po jezeře a lanovka na Massadu) Povinný poplatek: spropitné pro řidiče a průvodce
45 EUR / osobu / pobyt

02.02. – 09.02.2020
16.02. – 23.02.2020
01.03. – 08.03.2020
22.03. – 29.03.2020
19.04. – 26.04.2020
17.05. – 24.05.2020
07.06. – 14.06.2020

30.990 Kč
32.990 Kč
34.990 Kč
34.990 Kč
39.000 Kč
35.990 Kč
32.990 Kč

21.06. – 28.06.2020
05.07. – 12.07.2020
19.07. – 26.07.2020
06.09. – 13.09.2020
01.11. – 08.11.2020
15.11. – 22.11.2020
29.11. – 06.12.2020

31.990 Kč
32.990 Kč
31.990 Kč
34.990 Kč
35.490 Kč
35.490 Kč
31.990 Kč

