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Vážení přátelé,
to, že jste otevřeli náš nový katalog poznávacích zájezdů, svědčí přinejmenším o Vašem zájmu  

seznámit se s naší novou nabídkou zájezdů do Izraele.

Pavel Zajíc
vedoucí kanceláře OLIVETOUR

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

Prázdninová nabídka je kromě již tradičních letních kempů  
u Galilejského moře rozšířena o zájezd Poznejte Izrael, který  
se uskuteční v druhé polovině srpna. 

Pro velký zájem zařazujeme do podzimní nabídky opět ozdravný
zájezd k Mrtvému moři, který spojuje poznávání Izraele s relaxací.

Jižní části Izraele se bude věnovat zájezd Krásy Izraele III, jehož součástí 
bude též krátké putování Negevskou pouští včetně přenocování.

Kromě Izraele s námi můžete samostatně navštívít i další země. 
Nejkrásnější místa Jordánska včetně jedinečného a neopakovatelného  
komplexu skalního města Petra, které patří mezi sedm novodobých  
divů světa, a africkou Etiopii, která je plná kontrastů, krásné přírody  
i bohaté historie spojené s židovstvím a křesťanstvím.  

Pokud jste z Moravy nebo ze Slovenska, můžete dát přednost  
zájezdům s odjezdem z Brna nebo z Bratislavy a odletem z Vídně.

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

Izrael je dnes z hlediska cestovního ruchu jedna z nejatraktivnějších 
zemí na světě. Přes svou malou rozlohu nabízí velké množství 

 náboženských, kulturních i přírodních zajímavostí. Zároveň patří  
mezi světové lídry v oblasti vědy, techniky a hospodářství.

To se odráží i v nevídaném zájmu o Izrael jako takový. Jenom 
 minulý rok navštívilo Izrael rekordních 4,12 milionu turistů, což je  

o 14 procent více než v roce 2017. A v letošním roce růst pokračuje.

Izrael je v mnoha ohledech výjmečná země a v mnoha oblastech  
představuje světovou špičku. Jeho úspěchům v oblasti zemědělství, 

vodního hospodářství, inovací a moderních technologií  
se věnuje nový zájezd Izrael – země zaslíbená.

Málokterá země má tak dobré vztahy s Izraelem jako Česká  
republika. Vzájemné vztahy obou zemí se začaly rodit již v době,  

kdy se stát Izrael teprve utvářel a jeho vznik nebyl vůbec jistý. Podle 
mnohých historiků by Izrael první zatěžkávací zkoušky své existence 

bez pomoci Československa nepřežil. Propojení České republiky  
s Izraelem se bude věnovat nový zájezd České stopy v Izraeli.



Pavel Zajíc  
je odpovědný za provoz naší kanceláře

Věnuje se rovněž získávání nových klientů a všem  
souvisejícím činnostem, které se obecně označují  

jako marketing. Právě díky němu a jeho  
bohatým obchodním zkušenostem je o nás  

stále více slyšet i mimo oblast našich  
pravidelnýchzákazníků. 

V minulosti pracoval jako manažer v neziskové sféře  
a v obchodních pozicích u několika významných společností. 

Je ženatý a s manželkou mají pět dětí.

Jan Zajíc 
je naším dalším velmi osvědčeným průvodcem 

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 průvodcovství věnuje také  
kazatelské a přednáškové činnosti. 

Je ženatý, s manželkou vychovali dvě dnes již dospělé dcery.

Pavel Kalous 
patří mezi naše další průvodce

Jako biblista s dlouholetými kazatelskými 
zkušenostmi má velmi vřelý vztah k Izraeli 
a velmi dobře se orientuje v jeho historii. 

Aktivně se věnuje také hudbě a rád objevuje 
její židovsko-křesťanské aspekty, které jsou 
pro něj inspirací ve vlastní tvorbě. 

Je ženatý, s manželkou vychovali 
dva dnes již dospělé syny.

Renata Šenková
je administrativní pracovnice naší kanceláře

Vyřizuje převážnou část administrativní práce  
a nejčastěji se s ní spojíte telefonicky nebo  
elektronicky. 

Ve své rodině a mezi přáteli se též proslavila  
svým kulinářským uměním.

Radek Hejret  
je naším dalším osvědčeným průvodcem a grafikem 

Jako místopředseda české pobočky ICEJ –
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví  

Jeruzalém a certifikovaný lektor primární  
prevence 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, judaismu, křesťanství a islámu. 

  
Je kazatelem Apoštolské církve a s manželkou mají čtyři syny.

Tým OLIVETOUR

     Daniel Haslinger  
je specializovaný průvodce na Izrael a Blízký východ 

     V uplynulých letech vedl již více než 150  
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.



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

Jsem ze zájezdu velmi nadšený, nebudu příliš váhat a rád si podobný zájezd zopakuji. Daniel Haslinger opravdu ukázal výborné 
průvodcovské schopnosti, skvělé znalosti historie, Bible i archeologie, a to s vynikajícím vyprávěním. Po prvním dni jsem měl pocit, 
že dovolená trvá už týden, a na konci dovolené jsem si připadal, jako kdybych prožil celé tisíciletí. Moc děkuji za skvěle prožitý čas. 
Jan Konvalinka

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



Speciální nabídka na letní prázdniny

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

Kemp u Galilejského moře
1. turnus 1.–8. 7. 2019

2. turnus 8.–15. 7. 2019

Zveme na již tradiční týdenní pobytový kemp 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 jako Genezaret, Kafarnaum,  
Tabgha, Tiberias a Jeruzalém, koupání v Mrtvém  

moři, výlet do podhůří Golanských výšin  
a k pramenům Jordánu, výšlap na horu Arbel  

a duchovní program. Vedoucím kempu bude český  
průvodce specializovaný na historii a současnost Izraele. 

 
Účast je možná i pro rodiny s dětmi nebo pro osoby  

starší, kterým nevadí určité nepohodlí v kempu. 

do 26 let 14 490 Kč + 50 USD 
nad 26 let 16 490 Kč + 50 USD

Poznejte Izrael
základní poznávací zájezd s koupáním ve třech mořích 
18.–25. 8. 2019

Izrael – to není pouze biblická země, tedy úžasná směsice  
židovských, křesťanských a muslimských památek, ale  
i nádherné přírodní scenérie, romantické osady i životem  
kypící sídliště moderních měst. A také čtyři moře. 
Pojeďte se vykoupat ve třech z nich! První bude Středozemní,  
druhé unikátní Mrtvé moře, kde nemusíte umět plavat, a nakonec  
Galilejské moře, po kterém se plavíval Ježíš Kristus se svými 
učedníky – rybáři. Kromě toho se ještě vykoupeme v nádherných 
jezírkách národních parků Mesušim a Gan HaŠloša, navštívíme 
Jeruzalém, Betlém, Caesareu, Akko, Tiberias, Safed, Kafarnaum  
a mnoho dalších míst. Vychutnáme si atmosféru Galilejského 
moře z paluby dřevěné lodi a budeme grilovat na pobřeží.

Ideální letní dovolená kombinující koupání s poznáváním  
významných biblických a historických míst s množstvím  
nezapomenutelných zážitků za velmi příznivou cenu.

19 990 Kč + 120 USD 



Podzimní zájezdy

Izrael – země Bible
15.–22. 9. 2019

Izrael – to nejsou pouze nádherné přírodní scenérie,  
ale především židovské a křesťanské památky,  
často popisované v Bibli.  
 
Tento zájezd nabízí pestrou nabídku prohlídky  
nejvýznamnějších míst v Galileji a v Judsku spojené  
s koupáním i odpočinkem. 
 
Účastníci navštíví Jeruzalém, Betlém, Caesareu, Safed,  
Tiberias, Kafarnaum a mnoho dalších historických  
a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat ve  
třech ze čtyřech izraelských moří – Středozemním, Galilejském 
a Mrtvém moři – a v termálních jezírkách Gan HaŠloša. 

Vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře z paluby  
dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat mnoho míst  
popsaných v Bibli i dalších historických pramenech.

20 980 Kč + 120 USD 

Izrael od Dan po Bersabé  
rozšířený poznávací zájezd 

8.–17. 9. 2019

Starověký Izrael byl popisován jako 
země rozkládající se mezi Danem na 

severu a Ber Šebou na jihu. Celá oblast 
je doslova prošpikována historickými 

a přírodními skvosty, které určitě  
stojí za shlédnutí. 

Nabízíme vám poznávací zájezd s nadstandardně  
rozšířeným okruhem, v němž 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 nichž se zde plavíval Ježíš a jeho učedníci.

21 980 Kč + 140 USD

Ráda bych vám touto cestou moc poděkovala za zprostředkování neskutečného zážitku v podobě zorganizování poznávacího  
zájezdu. Děkuji především moc za průvodce Radka Hejreta, díky němuž již teď vím, že jsem v této zemi nebyla naposledy.
Andrea Osmančíková



Jordánsko není pouze Petra
5.–12. 10. 2019

Jordánsko skrývá na svém území kromě  
nádherných přírodních scenérií také 
mnoho historických míst patřících ke 
starověkému Izraeli, úžasné památky  
na zaniklý národ Nabatejců, osamělé  
muslimské pouštní paláce a samozřejmě  
Petru – jeden ze sedmi novodobých divů světa. 

Tento zájezd, který je obsahově zcela výjimečný,  
navštíví nejkrásnější místa Jordánska a seznámí vás s touto  
nádhernou a málo známou zemí. Bonusem bude relaxace  
u Rudého moře v Aqabě i ozdravná koupel v Mrtvém moři.

31 980 Kč + 220 USD

Podzimní zájezdy

České stopy v Izraeli 
20.–29. 9. 2019

Co má společného Izrael s Českem 
potažmo s dřívějším Československem? 

Kromě zásadní pomoci při obraně nově 
vzniklého Státu Izrael v roce 1948 také  

řadu památek na Čechy, Slováky 
a příslušníky dalších menšin z bývalého 

Československa, kteří pomáhali tento stát 
budovat a někteří z nich zde ještě dodnes žijí. 

Pojďte se s nimi setkat a podívat se na některá z míst,  
jež jsou s naší zemí v Izraeli spojována. V rámci tohoto  

poznávacího zájezdu navštívíte mnoho dalších míst, která by 
žádný turista v Izraeli neměl vynechat – Jeruzalém, Betlém,  

Haifa, Tiberias, ale i řadu méně známých, nicméně stejně  
zajímavých lokalit, připomínajících historii této země  

od starověku až po dnešní moderní stát Izrael. 

Kromě toho vysadíme strom v Českém lese v lesním masivu 
Jatir, uvidíme krásné přírodní scenérie a vykoupáme se ve  

Středozemním, Mrtvém a Galilejském moři. Nezapomenutelnou  
atmosféru Galilejského moře prožijeme také z paluby  

rybářských loděk, které jako by z oka vypadly těm,  
na nichž se plavíval Ježíš a jeho učedníci.                                

20 890 Kč + 120 USD

Se zájezdem jsem byla moc spokojená. Toto byl už  
pátý zájezd s Olivetour a poprvé jsem jela s někým  
jiným než s panem Haslingerem, ale ani pan Jan Zajíc 
nezklamal. 
 
Co se týká programu, zájezd splnil moje očekávání,  
dokonce jsme byli i na některých místech navíc, takže  
za to moc děkuji. Už se těším na další zájezdy  
a nedočkavě vyhlížím nové nabídky na příští rok.
Hana Dichterová



Poznejte Izrael
základní poznávací zájezd, vhodný i pro seniory 
21.–28. 10. 2019

Tento zájezd je speciálně připraven tak, aby ho mohly  
absolvovat i osoby starší, případně se sníženou pohyblivostí.  
Nebude náročný na chození, naopak v něm bude dostatek času 
na odpočinek. Navštívíte Jeruzalém, Betlém, Jericho, Kumrán,  
Tiberias, Kafarnaum a mnoho dalších míst. 

Vykoupáte se ve třech izraelských mořích – světoznámém  
Mrtvém moři, ve Středozemním a Galilejském moři a navíc  
v termálních jezírkách Gan HaŠloša. 

Vychutnáte si výjimečnou atmosféru Galilejského moře  
z paluby dřevěné lodi a budete si moci doslova osahat ta 
nejdůležitější místa popsaná v Bibli i dalších historických  
pramenech.

20 980 + 120 USD

Navštivte Izrael na Svátky stánků  
s účastí na židovském poutním svátku Sukot v Jeruzalémě 

11.–19. 10. 2019

V rámci tohoto zájezdu postupně navštívíte významná  
místa Izraele od Dan na severu až po Ber Šebu na jihu –  

například Jeruzalém, Betlém, Caesareu Filipovu, Bejt Šean, 
Tiberias, Kafarnaum, Megiddo a mnoho dalších historických  

a geografických zajímavostí. Bude možné se vykoupat  
v Galilejském a Mrtvém moři, vychutnáte si také atmosféru 

Galilejského moře z paluby dřevěné lodi a budete si moci 
doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli  

i dalších historických pramenech.
  

Zároveň ochutnáte mimořádnou atmosféru jednoho  
z nejvýznamnějších poutních židovských svátků –  

Svátku stánků.  Jedním z vrcholů zájezdu bude účast na 
Jeruzalémském pochodu, který je každoročně největší  

veřejnou akcí pořádanou v Jeruzalémě.                            

21 580 Kč + 150 USD

Podzimní zájezdy

Pro mne osobně byl tento zájezd po Izraeli opravdu požehnaný. Danielovy výklady k historickým a biblickým místům Izraele  
byly také moc fajn. Ubytování, jídlo, přejezdy, autobus… vše bylo bez jakýchkoli komplikací a v pohodě. Pochod Jeruzalémem  
na Sukot byl vynikající – atmosféra jiskřila nadšením, upřímnou radostí a vděčností – silný zážitek. Pořád jsem plný dojmů,  
které budu asi ještě dlouho zpracovávat.
Zdeněk Hanák



Izrael – země Bible
1.–8. 11. 2019

Izrael je v Bibli často popisován jako země  
rozprostírající se mezi městy Dan na  
severu a Ber Šebouna jihu. Účastníci  
tohoto zájezdu navštíví obě tato  
starověká sídliště a křížem krážem  
projedou území mezi nimi. Za doprovodu  
zkušeného průvodce navštíví řadu biblických  
a starověkých míst, která nemůže vynechat žádný návštěvník 
Izraele – Jeruzalém, Betlém, Ein Gedi, Kafarnaum i místa, kam 
turisté tolik nejezdí – např. 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 věrné repliky dřevěné rybářské lodi.

20 980 + 120 USD

Biblický Izrael  
25. 10. – 4. 11. 2019

Starověký Izrael je v Bibli mnohokrát popisován jako země 
rozkládající se mezi Danem na severu a Ber Šebou na jihu. 

Tento zájezd projede křížem krážem oblasti mezi těmito 
lokalitami a navštíví mnoho krásných a významných míst, 

která by neměl vynechat žádný návštěvník Izraele.
Účastníci zájezdu navštíví Jeruzalém, Betlém, Ber Šebu,  
Jericho, Tiberias, Dan, Šílo, Samaří, Kafarnaum a mnoho 

dalších historických a geografických zajímavostí. 

Součástí programu jsou i některá místa mimo oblast 
běžného turistického ruchu. Bude možné se vykoupat ve 
světoznámém Mrtvém, Středozemním i Galilejském moři  

a vychutnáte si také atmosféru Galilejského moře  
z paluby dřevěné lodi. 

23 980 Kč + 150 USD

Podzimní zájezdy

Úžasný nejen Izrael, ale i výkon Honzy Zajíce – přídavky a kontinuální výklad na místech i v autobuse s výborným 
biblickým i aktuálním kontextem. Marně přemýšlím, co mi chybělo. Super i Honzova schopnost improvizace – 
drobné přeskládání programu podle situace ve výsledku vypadalo, že to tak přesně má být. Pro někoho, kdo vidí 
Izrael jako já poprvé, prima ochutnávka od všeho, co se dá za 10 dnů stihnout, a motivace pro další cestu.  
Vřele mohu doporučit, moc jsme si to užili. Nadšený účastník zájezdu.
Jiří Slezák



Chci vám poděkovat za zájezd To nejlepší z Izraele,  
který jsme s manželkou absolvovali. Izrael je krásná  
a velmi zajímavá země s úžasnou historií. Zájezd byl 
výborně sestaven i zorganizován a po všech stránkách 
skvělý. Průvodce pan Jan Zajíc nám z něj udělal  
nezapomenutelný zážitek. 
Roman Kristl

Zúčastnila jsem se zájezdu do Izraele, kde byl naším  
skvělým průvodcem pan Radek Hejret. Ráda bych poděko-
vala za jeho profesionální výkon. Hovoří báječnou češtinou, 
což byl pro mě zážitek a bonus k zajímavé cestě. Jeho 
prostřednictvím jsme byli seznamování s pestrou historií  
i žhavou současností Izraele i Palestnských území.
Alena Janusová

Velký okruh Jordánskem a Izraelem 
s koupáním ve čtyřech mořích
6.–19. 11. 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 –  
Středozemním, Galilejském, Mrtvém i Rudém – a relaxace  
v eilatském letovisku.

34 890 Kč + 280 USD

Podzimní zájezdy

Ozdravný a relaxační zájezd  
k Mrtvému moři

 3.–10. 11. 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. 

Kromě zřetelných léčebných účinků a relaxace zažijeme  
neopakovatelnou atmosféru této nevšední země. 

 
Celý zájezd podtrhne ubytování v kvalitním **** hotelu  

s vynikající kuchyní a vlastním aquaparkem. 

22 980 Kč + 120 USD



Etiopie – zemí královny ze Sáby
28. 11.– 5. 12. 2019

Etiopie byla obydlena od pradávna.
Místní rozvinutá civilizace přijala již 
před naším letopočtem judaismus – 
židovské náboženství a následně 
i křesťanství, které zde zapustilo  
kořeny v prvním století našeho letopočtu.

Etiopie nebyla nikdy ovládnuta a kolonizována.
Odolala i staletí trvajícím islámským výbojům a uhájila si  
své obyvatele i křesťanství jako státní náboženství. 

Etiopští vládci byli moudří, silní a bohatí. Zanechali po sobě 
úžasné památky v bezpečné zemi, která ještě není turisticky 
doceněna. Díky své poloze nedaleko rovníku a vyšším 
nadmořským výškám má příjemně teplé klima. 

48 890 Kč + 180 USD

Podzimní zájezdy

Krásy Izraele III
okruh Negevskou pouští

14.–21. 11. 2019

Izrael – to nejsou pouze židovské, křesťanské a muslimské 
památky, ale také nádherné přírodní scenérie, starověká města 

ztracená v poušti a 70 národních parků a přírodních rezervací. 

Tento zájezd navštíví to nejhezčí z jižní poloviny izraelského  
území – zejména nádhernou Negevskou poušť. 

Součástí zájezdu bude i kratší putování Negevskou pouští  
a přenocování v kempu uprostřed pouště, kde se zdají být 

 hvězdy zářivější a bližší, což je obojí výjimečný zážitek. 

Nevynecháme ani Jeruzalém a Betlém s okolím, vykoupeme  
se v Mrtvém moři a strávíme také den relaxace u příjemného 

Rudého moře v nejjižnějším cípu Izraele.

22 980 Kč + 140 USD

Chcete navštívit Izrael s lidmi, kteří Vám jsou blízcí a nebo Vás s nimi něco spojuje? 
Jste širší rodina, společenství, přátelé, škola či firma?

Pro sezonu 2020 Vám nabízíme uspořádání zájezdu na míru dle Vašeho přání.
Bližší informace na vyžádání na info@olivetour.cz



Sledujte nás na facebooku, kde zveřejňujeme aktuality, fotografie a reportáže ze zájezdů. Nově nás najdete také na instagramu.

Pro účastníky našich zájezdů jsme připravili jako upomínku nástěnný kalendář 2019/5779 s krásnými  
fotografiemi z Izraele a vyznačenými důležitými židovskými svátky a státními izraelskými svátky.

Obdobný kalendář připravujeme i pro rok 2020/5780.

Zimní zájezd

Dobrý den, jsem moc spokojená se zájezdem do Izraele,  
na který jsem s vámi jela. Daniel byl úžasný průvodce a fungoval 
na 100 %. A k tomu se sešla úplně skvělá parta, za celý pobyt 
nebyl žádný problém vůbec s ničím. Program byl opravdu pestrý, 
ubytování skvělé, jidlo výborné. Ani autobus, co s námi stále 
jezdil, neměl chybu. Jsem opravdu dost nadšená a chystám se  
s vámi jet příští rok znovu.
Kateřina Krejčí

Design a foto © OLIVETOUR | Radek Hejret 2019

Byli jsme nadmíru spokojeni s vaším průvodcem Radkem  
Hejretem, který se ze vší síly snažil, aby nám předal co  
nejvíce informací, které pokládal za nutné k danému tématu  
či konkrétnímu místu. Informací, které nám Radek podal,  
bylo tolik, že nejsme schopni všechny vstřebat ani si je  
zapamatovat. Už dneska se těšíme na příští zájezd  
s vaší společností.
Vladislav a Hana Makovičkovi

To nejlepší z Izraele – základní poznávací zájezd 
6.–14. 12. 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.

20 980 Kč + 120 USD


