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703  IZRAEL - FAKULTATIVNÍ VÝLETY 

 
 

Vážení přátelé,  
 
  během Vaší plavby na lodích MSC Cruises je jednou z destinací výše uvedená destinace. Z našich zkušeností jsou 
klientyžádány a hodně využívány níže uvedené výlety. Proto právě v této destinaci jsme pro vás připravili službu 
naší cestovní kanceláře. Náš delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu s plavební společností MSC 
Cruises. Tyto výlety jsou s odborným průvodcem MSC Cruises a jsou v angličtině. Nabízíme Vám možnost účastnit se 
tohoto výletu společně s delegátem a celou skupinou RIVIERA TOUR. Během výletu odborný průvodce provádí 
výklad v angličtině. Váš delegát Vám bude nápomocen při organizaci během výletu a sdělí Vám všechny důležité 
informace o navštívených místech. Upozorňujeme, že delegát není tlumočník a nesmí překládat výklad odborného 
průvodce. Dále upozorňujeme, že organizátorem výletu je plavební společnost MSC Cruises a tato si vyhrazuje 
právo změny. RIVIERA TOUR nemá možnost zasahovat do programu a organizace zájezdu-poskytuje pouze službu 
delegáta na daném výletu. Tento výlet společně s delegátem a skupinou RIVIERA TOUR je možno zakoupit pouze 
v předprodeji. Není již možno dokoupit přímo na lodi.   V případě  Vašeho zájmu o tento výlet nám prosím zašlete 
objednávku emailem a nebo nás kontaktujte telefonicky  

 
 

HAF02 – JERUZALÉM                                                                                                                                        Cena 3.590,-Kč/os     
Pojeďte s námi 2 hodiny do velmi známého Jeruzaléma, jednoho z nejvíce inspirativních měst na světě a proslulého 
svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální krásou. Vaše exkurze začíná zastávkou na Mount of 
Olives – krásnou vyhlídkou. Návštěva pokračuje pěší procházkou starým městem Jeruzalém. Pass Dung Gate, 
Západní zdi – jde o pozůstatky druhého chrámu zničeného Římany v roce 70 nl a neposvátnější židovskou svatyni v 
Jeruzalémě. Dále projdete částí „Via Dolorosa“ kterou křesťané považují za nejsvatější cestu na světě – cesta, kde 
byl Ježíš veden k smrti. Můžete také obdivovat kostel svatého hrobu. Nakonec je možnost navštívit obchody se 
suvenýry v Jeruzalémě a poté bude následovat návrat do přístavu. 
Upozornění: Berte na vědomí, že je nutné chodit po nerovném terénu a to 2,5 km, dlažebním terénu,schody a do 

kopce. Očekávejte prosím přeplněné ulice, doporučujeme pohodlnou obuv a konzervativní oblečení při návštěvě 

těchto náboženských významných míst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba Telefon Email 

Hana ČÍŽOVÁ 571   424  588 INFO@RIVIERATOUR.CZ 

JANA MATOCHOVÁ 577  330  044 BENEFIT@RIVIERATOUR.CZ 


