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Vážení přátelé,
na sezonu JARO – LÉTO 2019 jsme pro Vás opět přpravili pestrou nabídku zájezdů 

do Izraele a Jordánska včetně zajímavých novinek.

Již druhým rokem připravujeme zájezdy v období jarních prázdnin, které jsou zvlášť oblíbené u učitelů a pracovníků ve školství. 
Každým rokem zařazujeme do nabídky minimálně dva termíny tak, aby se během tří let vystřídaly všechny okresy.

Pro ty, kteří kromě poznávání nových míst v Izraeli také rádi relaxují, máme opět připravený  
Ozdravný a relaxační zájezd k Mrtvému moři. Do skupiny relaxačně poznávacích zájezdů jsme nyní nově zařadili také zájezd, 

jehož součástí je třídenní pobyt u Rudého moře v Eilatu v době, kdy je u nás ještě zima.

Sérii zájezdů Krásy Izraele I a III jsme rozšířili o nový jedinečný zájezd Krásy Izraele II, který navštíví ta nejzajímavější místa  
ze střední oblasti – Judska a Samařska, včetně míst mimo oblast turistického ruchu. 

Izrael je v mnoha ohledech výjimečná země a v mnoha oblastech je i světovou špičkou. 
Izraelským úspěchům v oblasti zemědělství, vodního hospodářství a technologií se věnuje nový zájezd Izrael – země zaslíbená.

Neméně zajímavé jsou i další zájezdy z naší nové nabídky, s jejichž výběrem Vám rád poradím.

Pavel Zajíc
vedoucí kanceláře OLIVETOUR

e: info@olivetour.cz | t: + 420 572 649 116 | m: +420 722 305 735

Pro rok 2019/5779 připravujeme pro naše zákazníky nástěnný kalendář s krásnými fotografiemi z Izraele od našich průvodců.  
Kromě fotografií, které Vám připomenou navštívená místa, naleznete v kalendáři vyznačeny všechny důležité židovské svátky. 

Bližší informace naleznete na našich nových webových stránkách a na facebooku.



Jan Zajíc je dalším z průvodců, se kterým se  
můžete setkat na některém z našich zájezdů.  

Jako křesťanský duchovní a biblický znalec se  
velmi dobře orientuje v historii Izraele i přilehlých 

zemí a dokáže poutavě vysvětlovat historické  
souvislosti a přesahy do současnosti. Dnes se  

kromě průvodcování věnuje také kazatelské  
a přednáškové činnosti. Je ženatý, s manželkou  

vychovali dvě dnes již dospělé dcery.

Pavel Zajíc je odpovědný za  
provoz naší kanceláře. 

Věnuje se také získávání nových klientů a všem sou-
visejícím činnostem, které se obecně označují jako 

marketing. Právě díky jemu a jeho bohatým  
obchodním zkušenostem je o nás stále více  

slyšet i mimo oblast našich pravidelných  
zákazníků. V minulosti pracoval jako  

manažer v neziskové sféře a v obchodních  
pozicích u několika významných společností.  
Je ženatý a s manželkou vychovávají pět dětí.

Radek Hejret se stal od začátku roku 2018  
naším novým průvodcem a grafikem.  

Jako místopředseda Mezinárodního 
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 
a certifikovaný lektor Křesťanské akademie 
mladých působí v rámci celé republiky. 
Absolvoval již stovky přednášek a besed 
s pamětníky holocaustu. Kromě této vzdělávací 
a osvětové činnosti přednáší o moderním Izraeli, 
světových náboženstvích a staletých kořenech naší 
republiky. Je kazatelem Apoštolské církve a s manželkou  
vychovávají čtyři syny.

Renata Šenková je další novou  
tváří naší cestovní agentury.

Vyřizuje převážnou část administrativní práce  
a nejčastěji se s ní spojíte telefonicky nebo  
elektronicky. Jako novopečená manželka se  
ve svém volném čase věnuje svému manželovi  
a zařizování jejich útulného domova.

Tým OLIVETOUR
     Daniel Haslinger je specializovaný průvodce na Izrael a Blízký východ. 

     V uplynulých deseti letech vedl již více než 120 úspěšných zájezdů. Je certifikovaným lektorem  
přednášejícím na školách o holocaustu a historii židovského národa, o Izraeli samotném a také  

o judaismu, islámu a křesťanství. S manželkou a dvěma nejmladšími dětmi žije na samotě v předhůří  
Brd a v čase, který mu zbývá, se věnuje společnému hospodářství a rekonstrukci starobylého domu.



Zájezdy s odletem z Prahy

Izrael s výjezdem do jordánské Petry
rozšířený poznávací zájezd po středním a jižním Izraeli s výjezdem do Jordánska | 1.-10. 3. 2019 

Izrael netvoří pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady a životem kypící sídliště moderních měst. Izrael je především  
historická a biblická země, ve které nalezneme úžasnou směsicí židovských, křesťanských a muslimských památek. 

Jordánsko je stejně tak prastarou zemí s dlouhou tradicí sahající hluboko do druhého tisíciletí před naším letopočtem s mnoha  
zajímavými památkami. V tomto výjimečném zájezdu navštívíme Jeruzalém, Betlém, Beer Šebu, Eilat, Petru, Wadi Rum 

a mnoho dalších míst. Vykoupáme se ve světoznámém Mrtvém moři a v teplém Rudém moři. 
 

Každý den si budeme moci doslova osahat ta nejdůležitější místa popsaná v Bibli i dalších historických pramenech.
To vše s ubytováním v příjemných hotelech s výbornou kuchyní a cestováním pohodlným klimatizovaným autobusem.

27 890 Kč + 240 USD

To nejlepší z Izraele v období jarních prázdnin 
základní poznávací zájezdy ve dvou termínech | 3.–10. 2. 2019 a 3.–10. 3. 2019

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem kypící sídliště moderních měst,  
ale především je to historická a biblická země s úžasnou směsicí židovských, křesťanských a muslimských památek. 

Společně navštívíme Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Akko a mnoho dalších míst. Vykoupáme se ve světoznámém 
Mrtvém moři, v termálních jezírkách Gan HaŠloša a vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi.

Pod vedením zkušeného průvodce si budete moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. 
To vše s ubytováním v příjemných hotelech s výbornou kuchyní a cestováním pohodlným klimatizovaným autobusem.

3.–10. 2. 2019 za 19 590 Kč + 120 USD 
3.–10. 3. 2019 za 19 980 Kč + 120 USD



Zájezdy s odletem z Prahy

Krásy Izraele II
okruh Judskem a Samařskem | 10.–19. 5. 2019

Izrael – to nejsou pouze židovské, křesťanské a muslimské památky, ale také nádherné přírodní scenérie,  
starověká města ztracená v poušti a téměř stovka národních parků a přírodních rezervací.  

Tento v mnoha ohledech výjimečný zájezd navštíví to nejzajímavější ze střední oblasti – Judska a Samařska. 
Kromě deseti národních parků a řady běžných pamětihodností se podíváme také na mnoho míst mimo oblast  

turistického ruchu – zejména na území Západního břehu Jordánu (Samaří, Náblus, Hebron). 
Nevynecháme ani Jeruzalém a Betlém s jejich okolím a vykoupeme se ve Středozemním i v Mrtvém moři. 

Navštívíme také Jatir, největší uměle vysázený les na území Izraele a v jeho části nazvané Český les vysadíme vlastní strom. 
To vše a mnoho dalšího s nadstandardním průvodcovským servisem a péčí.

22 890 Kč  + 160 USD

Izrael od Dan po Bersabé 
rozšířený okruh po Izraeli od jihu na sever | 15.–24. 3. 2019

Starověký Izrael byl popisován jako země rozkládající se mezi Danem na severu a Beer Šebou na jihu.  
Celá tato oblast je doslova prošpikována historickými a přírodními skvosty, které určitě stojí za shlédnutí. Nabízíme Vám poznávací 

zájezd s nadstandardně rozšířeným okruhem, ve kterém projedeme toto území křížem krážem a ukážeme si nejen nejdůležitější místa 
připomínající tehdejší říši, ale i řadu méně známých, nicméně stejně zajímavých lokalit, připomínajících historii této země od starověku 

až po dnešní moderní stát Izrael. Kromě toho uvidíme krásné přírodní scenérie, vykoupáme se v Mrtvém a Galilejském moři 
i v termálních jezírkách. Nezapomenutelnou atmosféru Galilejského moře prožijeme také z paluby rybářských loděk, 

které jako by z oka vypadly těm, na kterých se zde plavíval Ježíš a jeho učedníci.

24 890 Kč + 150 USD



Relaxační zájezdy s odletem z Prahy

Izrael s odpočinkem u Rudého moře
22. 2. – 1. 3. 2019

Pojeďte se s námi ohřát do Izraele v době, kdy je u nás ještě zima. 
Tento zájezd má namířeno do Eilatu na jihu, kde je celý rok teplo. 

Strávíme tři dny lenošením u Rudého moře na jihu Izraele  
a vykoupáme se také ve světoznámém Mrtvém moři.

Mezitím uvidíme Jeruzalém, Betlém a kvetoucí Negevskou poušť. 
Navštívíme měděné doly krále Šalomouna v Timně i pouštní  
kibuc Jotvata. Celý zájezd je zaměřen relaxačně, ale nechybí  

v něm ani prohlídky zajímavých míst z historie i současnosti 
 Izraele. Účastnící díky nadstandardnímu průvodcovskému 

 servisu získají množství informací o této pozoruhodné zemi.

21 590 Kč + 120 USD

Ozdravný a relaxační zájezd  
k Mrtvému moři
28. 4. – 5. 5. 2019

Tento zájezd je mimořádný optimálním vyvážením relaxace, 
poznávání a léčebných účinků Mrtvého moře. 

Aby zájezdy nebyly jednostranné nebo nudné, zařadili jsme  
do programu každodenní dopolední poznávání zajímavých  
míst v okolí Mrtvého moře. Účastníci tak navštíví Jeruzalém,  
Betlém, Jericho, Ein Gedi, Qumrán, Masadu, Sodomu, Gomoru 
a řeku Jordán. To vše v doprovodu velmi schopného  
a osvědčeného průvodce. 

22 850 Kč + 120 USD 

Velký okruh Jordánskem a Izraelem
s koupáním ve čtyřech mořích | 2.–14. 5. 2019

Izrael a Jordánsko skrývají na svém území kromě nádherných přírodních scenérií také mnoho biblických míst patřících
ke starověkému Izraeli, úžasné památky na zaniklý národ Nabatejců, osamělé pouštní paláce a  pestrou směsici  

židovských, křesťanských a muslimských památek.

Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný, navštíví krásné památky Jordánska včetně světoznámé Petry  
a neméně zajímavá místa napříč celým Izraelem. Bonusem je koupání ve všech čtyřech izraelských mořích 

(Středozemní, Galilejské, Mrtvé, Rudé) a relaxace v jihoizraelském letovisku Eilat.

31 480 Kč + 220 USD



Izrael – zájezd ke třem mořím
For Singles | 7.–15. 6. 2019

Protože je mnoho lidí, kteří mají sice dobré pracovní zařazení,  
nebo jsou úspěšní ve své profesi, možná se ve svém volném  
čase zapojili do dobrovolnických programů v neziskových  
organizacích či dobrovolně pracují v církvi, ale z nedostatku  
příležitostí či z jakýchkoliv jiných důvodů zůstali sami, pořádáme 
již čtvrtým rokem zájezdy s označením For Singles. 
Tyto zájezdy jsou určeny pouze pro křesťany.

Izrael je země čtyř moří. Pojeďte se vykoupat do třech z nich. 
První bude Středozemní, druhé unikátní Mrtvé moře, kde nemusíte 
umět plavat, a nakonec moře Galilejské, v jehož okolí pobýval Ježíš 
Kristus se svými učedníky. 

Kromě toho se vykoupeme ještě v nádherných jezírkách národního 
parku Mesušim, navštívíme Jeruzalém, Betlém, Caesareu, Akko, 
Tiberias, Safed, Kafarnaum a mnoho dalších krásných míst. 
Vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby 
dřevěné lodi a budeme grilovat na jeho pobřeží.

22 490 Kč + 120 USD

Zájezdové speciality

Izrael – Země zaslíbená
zaměřeno na zemědělství a vodní hospodářství

24. 5. – 1. 6. 2019 

Izrael je země, kde se snoubí starověká historie  
s nejmodernějšími technologiemi. Během posledních 70 let pro-

chází tato země neuvěřitelnou proměnou. Tam, kde byla 
 vyprahlá poušť a chudé beduínské kmeny, se dnes vlní lány  

dozrávajícího obilí, olivové a datlové háje a vinice.  
Země, ohrožená suchem mnohem více než střední Evropa, dnes 

díky pokročilým zavlažovacím technologiím není závislá  
na dešťových srážkách a dokáže svoji půdu plně využít. 

 
V mnoha oblastech zemědělství a vodního hospodářství  

je dnes Izrael absolutní světovou špičkou.

Tento zájezd vám ukáže to nejzajímavější z izraelského  
zemědělství a vodního hospodářství, ale i mnohá další místa, 

která by návštěvník neměl minout. Vykoupeme se ve třech 
mořích (Středozemním, Galilejském a Mrtvém) a vychutnáme si 
výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi.

22 490 Kč + 140 USD

tip: Hledáte pro své blízké hodnotný dárek k významnému jubileu? 
Dárek, po kterém možná tajně touží, a na který hned tak nezapomenou? 
Kupte jim dárkový poukaz na některý z našich zájezdů. Bližší informace na vyžádání na info@olivetour.cz



Zájezdy s odjezdem z Brna/Bratislavy a odletem z Vídně

Izrael – po stopách  
Markova evangelia          
10.–18. 4. 2019

Tento zájezd se uskuteční v týdnu před Velikonocemi. 

Jedná se o velký duchovní zážitek, protože je to skutečně 
cestování podle Bible. Na každém místě se čte a vykládá  
příslušná pasáž tak, jak ji evangelista Marek zapsal a není 
tam téměř nic navíc. Návrat zpět se uskuteční den před Velkým 
pátkem, takže účastníci oslaví Velikonoce doma, ale pod vlivem 
nezapomenutelných dojmů ze Svaté země.

20 890 Kč + 120 USD

Izrael – země Bible
25. 3. – 1. 4. 2019

Starozákonní Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země 
rozkládající se mezi městy Dan na severu a Bersabé na jihu. 

Navštívíme obě tato starověká sídliště a křížem krážem  
projedeme území mezi nimi. Za doprovodu zkušeného průvodce 

navštívíme řadu biblických a starověkých míst, která nemůže 
vynechat žádný návštěvník Izraele (Jeruzalém, Betlém, Ein Gedi, 
Kafarnaum) i místa, kam turisté tolik nejezdí (Golanské výšiny).

 
Budeme chodit po cestách, kde chodil Ježíš a další biblické 

postavy. Vykoupáme se v Mrtvém i v Galilejském moři,  
vstoupíme do řeky Jordán a zažijeme také úžasnou atmosféru 

Galilejského moře z paluby dřevěné rybářské lodi.

20 490 Kč + 120 USD

Olivetour připravuje na letní prázdniny 
tradiční kempy u Galilejského moře

Zveme Vás do prázdninového kempu na pláži u Galilejského moře s koupáním, sportováním, rybařením a výlety do okolí přímo na místech,  
kde pobýval Ježíš se svými učedníky. Součástí kempu je poznávání míst popsaných v Bibli, plavba lodí po Galilejském moři, návštěva známých  

biblických a historických míst, koupání v Mrtvém moři, výlety na Golanské výšiny a k pramenům Jordánu, výšlap na horu Arbel a duchovní program. 

1. turnus 30. 6. – 7. 7. 2019 | 2. turnus 7.–14. 7. 2019 | Cena do 26 let 14 490 Kč + 50 USD, nad 26 let 16 490 Kč + 50 USD
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