Izrael - Jordánsko - Libanon
03.04. - 15.04.2020
Maximalistická cesta Blízkym východom.
Dotkneme sa srdca Osmanskej ríše a
čarokrásneho Libanonu, kde sa hory, more
a kultúra stretávajú v úžasnej symbióze.
Suniti, šiíti, židia, starodávne kresťanské
komunity budú po našom boku po celý čas
a dozviete sa viac o ich spolužití. Spoločne
sa prejdeme miestami, kde vznikla
abeceda a boli položené základy dnešnej
civilizácie. Nikde inde neuvidíte ich
interakciu lepšie.

ITINERÁR
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Cesta do svätej zeme začína (Piatok)
DOMOV-TEL AVIV - NAZARET

Odlet a prílet do Tel Avivu. Transfer do Nazaretu. Kávička s kardamonom alebo čerstvá šťava z
granátových jabĺk, rybí trh a atmosféra ako vystrihnutá s románov o Oriente a naša prvá noc v zemi
zasľúbenej. Istanbul na zájazde síce nenavštívime, no viac si o ňom môžete prečítať v románe od
Orhana Pamuka.
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Po stopách Krista v tieni Golanských výšin (Sobota)
NAZARET- GOLANSKÉ VÝŠINY

Okolo Genezaretského jazera sa pozrieme na miesta, kde žil, učil Ježiš Kristus, namočíme si nohy a
nakŕmime rybičky v biblickej rieke Jordán na krstnom mieste Yardenit. Pozrieme sa na miesto
zázračného rozmnoženia chleba a rýb a poprechádzame sa po vykopávkach mesta Kafarnaum, kde
Ježiš učil v Bielej synagóge a vzkriesil dcéru správcu Yaira. Presun na Mt. Bental, kde sa temnými
chodbami bunkra na bývalej základni izraelskej armády dostaneme na post pozorovateľov OSN, s
ktorými sa môžeme porozprávať o súčasnej situácii v DMZ (demilitarizovanej zóne) medzi Izraelom a
Sýriou, pohľad na 2 km vzdialenú Quneitru v Sýrii, kávička a koláčik v Cofee Annan, kaviarničke v
oblakoch. NAZARET: najväčšie arabské mesto na izraelskom území. Bazilika Zvestovania a Kostol
svätého Jozefa.
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Judea (Nedeľa)
NAZARET - JERICHO - QUMRÁN - MASADA - JERUZALEM

Presun cez Západný breh a checkpoint do Júdei (2 hod.). Po ceste krátka zastávka na Palestínskom
autonómnom území v Jerichu, najstaršom meste na svete, ochutnávka miestneho ovocia (¾ hod.) a
pohľad na Horu pokušenia, kde Ježiš 40 dní odolával diablovi. Obed na brehu Mŕtveho mora v kibbutzi
v Qumráne, krátky film a prechádzka po pozostatkoch kolónie Eséncov, ktorí nám zanechali zvitky od
Mŕtveho mora (1,5 hod.), MASADA: Herodove paláce, miesto hrdinského boja Židov proti Rimanom.
Výstup z „nadmorskej“ výšky 425 m pod úrovňou mora do hlavného mesta a posvätného Jeruzalema
(¾ hod.), ktorý leží v Júdskych horách (cca 700 m.n.m.), večerná prechádzka Starým mestom k
osvetlenému Múru nárekov, dych tisícročí, ale aj prvé dotyky s realitou blízkovýchodnej politiky a
súčasného života.

4

Najsvätejšie mesto na svete (Pondelok)
JERUZALEM

Celodenná prehliadka Jeruzalemu. Našu detailnú prehliadku všetkých kútov starého mesta
jeruzalemského začíname skoro ráno návštevou duchovného centra Jeruzalema. Na Chrámovej hore
stál skvostný Šalamúnov chrám, posvätné miesto všetkých Židov, odkiaľ vyhnal Ježiš kupcov a kde
stojí Chrám skaly a mešita Al Aksa, tretie najposvätnejšie miesto všetkých moslimov. Počas
prechádzky po tomto mieste plnom duchovna, ale aj konfliktov pochopíme podstatu
blízkovýchodného problému. Pri pohľade na Olivovú horu a obrovský židovský cintorín na nej sa
porozprávame o zaujímavých predpisoch, zvykoch a podobách života ortodoxných židov. Viete čo sú
to cicit? A koľko je na nich uzlíkov? Cez Leviu bránu sa presunieme z Har HaBait, alebo Haram eSharif
na začiatok Krížovej cesty, teda Via Dolorosa, kde už pri prvom zo štrnástich zastavení zistíme, že
ideme po nesprávnej ceste. Ale na základe stáročnej tradície si postupne prejdeme všetkých deväť
zastavení, ktoré sa nachádzajú v uličkách starého Jeruzalema a potom si dôkladne, ale naozaj
dôkladne prejdeme Chrám Božieho hrobu. Najprv sa pozrieme na jeho strechu, potom budeme
neveriaco krútiť hlavou nad jedným rebríkom a nakoniec skončíme hlboko v podzemí na mieste, kde sv.
Helena objavila Pravý kríž. Zo všetkých strán si poobzeráme nedávno zrekonštruovanú Edikulu a pri
troche šťastia sa dostaneme aj dovnútra maličkej miestnôstky, kde sa túžia pokloniť milióny veriacich.
Kiss and go! Kto má hlad, zaženie ho pravou šawarmou alebo úžasným felafelom v Muristane, kde
pred 1000 rokmi ošetrovali johaniti pútnikov do Svätej zeme. Cez židovskú štvrť s nádhernými
vykopávkami západného Carda, umeleckými obchodíkmi s krásnymi striebornými judaikami a okolo
znovu postavenej synagógy Churva (pozor na výslovnosť !) až na bájnu horu Sion. Na prízemí
synagóga plná kníšucich sa a modliacich Židov, na poschodí Večeradlo a hlasné spevy letničiarskych
kresťanov. Miesto, kde zomrela Panna Mária, ale aj miesto, kde je pochovaný jediný nacista v Izraeli.
Jeho meno bolo Oskar Schindler. Vrcholom nášho celodenného objavovania jeruzalemských zákutí a
tajomstiev je Západný múr. 28 radov obrovských kameňov z čias Herodesa vidí každý, ale pod
povrchom je ešte ďalších 17 vrstiev kameňa a ten najväčší váži 500 ton a je dlhý 14 metrov!
Podstatným je však genius loci, teda to, že tieto miesta sú najsvätejšími pre všetkých veriacich Židov.
Tí sa tu neustále modlia a očakávajú príchod Mesiáša. Pre nás exotické a vizuálne veľmi zaujímavé
pozorovanie rôzne odetých veriacich, kožušinové čiapky otcov rodín, cúvajúce slečny, odkazy a priania
na papierikoch v škárach múru..... My však vieme, že tým najdôležitejším je tu šchina, teda prítomnosť
božieho Ducha. Arabská časť starého mesta a tisícročná obchodná ulica, ktorá končí pri najkrajšej
mestskej bráne Damašskej bráne. Islam, judaizmus a kresťanstvo, každý má svoje nezastupiteľné
miesto v meste. Bez nich by to nebolo ono.
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Z miesta zrady na miesto narodenia (Utorok)
JERUZALEM - BETLEHEM - BETÁNIA

OLIVOVÁ HORA a Getsemanská záhrada, miesto Judášovej zrady, miesto posledného spočinutia
Panny Márie. Spoločne zídeme dole Olivovou horou s pohľadom na cintorín, ktorý vstane ako prvý v
súdny deň. Údolie Kidrón a panoráma Jeruzalemu. BETLEHEM: Bazilika narodenia Ježiša Krista,
najstarší kostol v Palestíne, Manger Square. Checkpointy a tvrdá realita. Čo sa skrýva za veľkým
šedým múrom? Betánia a Lazarova hrobka.
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Púštne kráľovstvo (Streda)
JERUZALEM - MOST KRÁĽA HUSSEINA - PETRA

Po skorých raňajkách sa spustíme do hlbokého údolia Mŕtveho mora a ideme priamo k rieke Jordán.
Ideme oblasťou kde bola biblická Sodoma a Gomora. Dramatický hraničný prechod medzi Izraelom a
Jordánskom a pomaly sa dostaneme do reality tejto oblasti. Po absolvovaní všetkých formalít nás
čaká Jordánsko. Z najnižšie položeného miesta na planéte Zem prejdeme na biblickú horu NEBO, kde
je pochovaný prorok Mojžiš. 40 rokov putovania z Egypta po púšti ho priviedlo priamo sem, kde
zhliadol vytúženú Zasľúbenú zem. Viete, prečo mu nebolo umožnené do nej vkročiť? Pokračujeme do
legendárneho mesta Petra po púštnej diaľnici až prídeme k Mojžišovmu prameňu, keďže tu podľa
príbehu udrel palicou do skaly a vytryskla voda. Nocľah Petra.
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Div sveta, úžasná Petra (Štvrtok)
PETRA

Jeden z divov sveta....PETRA. Švajčiarsky cestovateľ Burckhardt objavil toto mesto v prestrojení v
roku 1812. Tajomnú, ba priam magickú atmosféru si mesto udržalo dodnes. Splnený sen. Celodenná
prehliada Petry, ktorá je ukrytá hlboko v horách, ktorým dominuje Áronova hora s hrobkou Mojžišovho
brata. Cez legendárny kaňon sa dostaneme pred červenú pokladnicu Khazneh, známej z filmu Indiana
Jones. Kultúra antického kmeňa Nabatejcov sa nám ukáže v celej kráse. Mesto mŕtvych, kolonády,
divadlo a do toho hra svetla na červenom pieskovci sa postarajú o nádherné zábery. Aktívnejší

vystúpia až na úplný koniec k najväčšej pamiatke Deir. Vo vstupných dverách, ktoré sú vysoké 8
metrov sa budete cítiť ako mravec. Cez Siq sa vrátime späť a zatvoríme za Petrou dvere. Ostane
skrytá v týchto tichých, červených horách. Ak chcete tento deň zažiť ešte akčnejšie tak si pridajte
výstup na Áronovu horu. Cenu nájdete v nepovinných položkách.
https://www.bubo.sk/forum/famozny-trekking-v-petre
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Beduíni a najnižšie položené miesto na svete (Piatok)
PETRA - WADI RUM - MŔTVE MORE

Z Wadi Musa sa presunieme (cca 1,5 hod.) na najjužnejší bod našej cesty po stopách Mojžiša, do
údolia Wadi Rum s nádhernou púštnou scenériou, kde pre 100 rokmi pôsobil aj T. E. Lawrence a kde sa
na sekundu staneme beduínmi aj my, keď sa povozíme po púšti a navštívime týchto pôvodných
obyvateľov krutej púšte. Púštnou diaľnicou sa presunieme k Mŕtvemu moru. Západ slnka na Mŕtvym
morom.
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Rímsky Jarash a bahno z Mŕtveho mora (Sobota)
MŔTVE MORE - JARASH

Po raňajkách sa presunieme na sever do najzachovalejšieho antického mesta v krajine. JARASH:
antické mesto, kde je odkrytých len necelých 20 percent mesta. Dokonale zachované Cardo Maximus
s vyjazdenými stopami od rímskych kočov, množstvo byzantských mozaík, divadlo, tetrapylóny. Mestu
na križovatke karavánových ciest sa darilo. Uvidíte sami. Úrodná okolitá krajina s olivovými sadmi a
drobným poľnohospodárstvom bude v kontraste s tým, čo uvidíme zajtra na juhu krajiny. V údolí
Mŕtveho mora sa okúpete v najslanšom mori na svete a uvidíte, že nie je voda ako voda a niekde sa
plávať naozaj nedá. Na vlastnej koži si vyskúšate nemožné. Zoberte si noviny, naozaj sa dajú čítať
ležiac na vode! Relax, oddych a liečebné procedúry v Mŕtvom mori. Výborný hotel, strava a fantastické
miesto, ste predsa na najnižšie položenom mieste na svete!! Mŕtve more je jedinečný fenomén, ktorý
Vám pripravý nezabudnuteľný zážitok. Má rozlohu 1050 km2 a je najnižšie položenou vodnou plochou
na zemeguli. Voda v mŕtvom mori obsahuje 10x viac solí ako obyčajná morská voda. Na pobreží sú
nánosy bahna, ktoré majú takisto ako voda významné liečebné účinky na ľudský organizmus. Na
nervový systém pôsobí kombinácia vody, vzduchu a bahna s veľkým množstvom jódu a brómu, ďalej
síra a horčík pomáhajú liečiť kožné choroby a draslík pôsobí na artritídu a reumu. Pri príchode k
morskému brehu môžete zabudnúť na prirodzené nutkanie nás stredozemcov z krajiny bez mora,
kedy sa s radosťou malého dieťaťa vrháme do vôd aby sme sa čo najrýchlejšie ponorili pod hladinu.
Odhliadnuc od toho, že pri Mŕtvom mori sa Vám to kvôli vysokej hustote tak ľahko nepodarí, tak by
ste súčasne zažili silu koncentrácie solí a minerálov v podobe niekoľkohodinového intenzívneho
štípania očí a ostatných otvorov na hlave, do ktorých by sa voda z Mŕtveho mora dostala. Aby ste
naplno využili potenciál liečebnej sily mŕtveho mora, dodržujte nasledujúce pravidlá: 1: plávajte, lepšie
povedané nadnášajte sa vo vode mŕtveho mora 10 - 15 minút. Nesnažte sa ponárať hlavu pod vodu,
nerobte prudké pohyby, aby ste nešpliechali na seba, alebo iného človeka. 2: vyjdite na breh a
ponatierajte sa bahnom. Bahno nedávajte do tesnej blízkosti očí, úst, nosa a uší. 3: počkajte na brehu
15 až 20 minút, kým bahno dokonale uschne na Vašom tele 4: vráťte sa do mora a zmite zo seba
všetko bahno. Zostaňte vo vode maximálne ďaľších 10 minút. 5: vyjdite na breh a použite sprchu na
brehu na starostlivé osprchovanie celého tela. Túto procedúru ideálne urobte 2x denne. Pokiaľ sa Vám
žiada viac kúpania, využite širokú škálu bazénov s menej slanou morskou vodou alebo aj sladkou
vodou na brehu.
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Zjazvený Paríž Blízkeho Východu je stále nádherný (Nedeľa)
AMMÁN - BEJRÚT

Z Ammánu preletíme do Bejrútu. Kolíska stredomorských civilizácií, voňavý, exotický, chutný Libanon.
Čaká nás biblický severný Kanaán a domov Feničanov. BEJRÚT: mesto, ktoré vstalo z popola,
Corniche a legendárna promenáda, nové mesto, západný a východný Bejrút, kedysi oddelený zelenou
líniou. Mesto, ktoré svojou polohou pripomína Nice, ale svojou históriou stvorenie sveta. Svojim
spôsobom je Libanon najdemokratickejšou krajinou sveta s fantastickou históriou, jedinečnou polohou
a azda najlepším jedlom na svete. Trblietavé Stredozemné more nás už letiska láka na promenádu.
Okolo voňavých stánkov s pečenými mandlami, plnou, čokoládovou silnou kávou, behajúcich miestnych
mačov a zabávajúcich sa rodín prejdeme okolo Americkej univerzity, hotela Phoenicia, miesta kde
zabili Haríriho až do nového Bejrútu nazvaného Solidere podľa firmy, ktorá ho postavila. Hlavná
nákupná tepna mesta, ulica Al Hamra ( rovnako sa volá hlavný nákupný boulevard aj v Damašku),
pistáciová zmrzlina a večer výborné libanonské víno.
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Údolím Bikaa k najväčšiemu rímskemu chrámu na svete a rodisko pôžitku

(Pondelok)
BAALBAK-ANJAR-KSARA

Presun cez libanonské hory do údolia Bikaa. Údolie, ktoré bolo obilnicou Ríma a dodnes má obrovský
strategický význam. Hneď za ním ležia antilibanonské hory, úrodné nížiny Sýrie a potom už len
nekonečná sýrska púšť. A v strede údolia je BAALBAK: jeden z najväčších magnetov, monumentálny
Jupiterov chrám, pri ktorom ostanete stáť v nemom úžase, ôsmy div sveta, triáda Jupiter, Bakchus a
Venuša, hexagonálne nádvorie. Turbulentná história moderného Libanonu sa nezaprie ani tu. Krajina,
ktorá je rozdelená podľa náboženských línií je práve tu v Bekáa pevne pod kontrolou Hizbulláhu.
ANJAR: nádherne zachovalé mestečko z obdobia dynastie Ummajovcov (UNESCO), kde stojí čas a
bez turistov a tlačenice si vysvetlíte rozdiel medzi cardo maximus a decamanus. Mestečko plné
Arménov, ktorí museli ujsť v 1915 pred pohromou z Turecka a nebola by to arménska komunita ak by
neponúkala arménske vínko a koňak samozrejme z libanonských viníc! Kedže sme v údolí kde bola
jedla skutočne hojnosť, tak tu prebiehali aj slávne bakchnálie, ničím neriadená zábava. Nuž a práve tu
je chateau Ksara, ktoré sa pyšne označuje ako miesto kde vznikol pôžitok. Na tradíciu Bakchusa a
Rimanov nadviazali jezuiti, ktorí tu založili dnešný vinohrad a vyprodukovali prvé suché červené víno.
Odporúčame La Prieure k jahňaciemu a bielemu mäsu. Ochutnávka špičkového libanonského vína a
silne anízového araku Ksarak v oblasti kde sa víno dorába už vyše 2000 rokov. Večerný návrat do ulíc
Bejrútu a ďalší humus s ľahkým olivovým olejom.
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Prvé písmená, prvé knihy, prví moreplavci (Utorok)
BYBLOS-BEJRÚT

Južný Bejrút a tábory Šatíla a Sabrá, Hizbulláh a Libanon z inej strany. Viete čo sa tu stalo v roku
1982? BYBLOS: druhé najstaršie mesto na svete, fenický prístav, legenda o Adonisovi, sladká
stredomorská atmosféra, pomarančovníky a divadlo, aké ste zaručene ešte nikde nevideli. Viete, kde
vznikla abeceda? Tu či v Ugarrite? Tá bybloská sa označuje za druhú najstaršiu na svete. Najstaršie
kasíno v arabskom svete a lanovka k chrámu ochrankyne Libanonu Panne Márii z Harissy. Unikátne
maronitské kostoly. Kresťanská maronitská cirkev, ktorá svoj pôvod odvádza od roku 410 patrí medzi
najstaršie kresťanské cirkvi na svete. Od nepamäti je spojená s Libanonom a Sýriou a práve v
Libanone hrá aj dôležitú politickú rolu. Návrat do Bejrútu po pobrežnej diaľnici a večerná zábava na
corniche. Vodná fajka, oriešky, čaj či chladený libanonský ležiak?
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Letíme domov (Streda)
BEJRÚT - VIEDEŇ

Odlietame z mesta večnej jari a sladkého Blízkeho východu. Prílet domov a zdieľanie zážitkov s
rodinou a priateľmi.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v economy class
prelet Ammán - Bejrút
12 x ubytovanie v hoteloch strednej triedy 3* v izbách pre dve osoby
12 x raňajky
privátnu dopravu klimatizovaným autobusom počas celého zájazdu
ochutnávka vína a araku
BUBO sprievodcu
2 x večera
asistenčné služby BUBO
najlepšie poistenie proti insolventnosti
letiskové transfery vo všetkých krajinách
miestnych sprievodcov podľa potreby
víza a ich vybavenie

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, výstupný poplatok z Izraela, ostatnú stravu, vstupné do
pamiatok a atrakcií (exkluzívna cena iba pre BUBO a zahŕňa vstupné :
Baalbak, Byblos, Jarash, amfiteáter v Ammáne, Mt. Nebo, Mŕtve more, Petru,
Wadi Rum, Masadu, Qumrán, Getsemanskú záhradu), cestovné poistenie
a individuálne výdaje, batožinu prepravovanú v batožinovom priestore lietadla

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

21.03. - 02.04.2020

Vypredaný

2590€

03.04. - 15.04.2020

Vypredaný

2990€

01.05. - 13.05.2020

Vypredaný

2990€

03.07. - 15.07.2020

Voľný

2690€

22.10. - 03.11.2020

Voľný

2690€

30.10. - 11.11.2020

Voľný

2690€

12.11. - 24.11.2020

Voľný

2690€

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
2990 €

Vstupné Blízky východ

230 €

Letiskové poplatky

391 €

Spolu:

3611 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 03.04. — 15.04.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava

BUBO VIP Letiskový transfer Bratislava letisko Schwechat - Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami,
autobusmi s osobným a milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava
je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez ohľadu na meškanie či zlé
počasie. Sme s Vami stále.

VIP BUBO transfer z kresla priamo na
letisko

BUBO transfer

20 €

80%

185 €

Cesta na letisko v maximálnom pohodlí. Priamo z Vášho kresla až na
letisko Schwechat. Školený profesionálny BUBO šofér príde za Vami
až do domu, odovzdá Vám potrebné dokumenty ( ak nejaké treba) a
odvezie Vás na letisko. Po prílete na Vás čaká v príletovej hale s
úsmevom a dobrou náladou a odvezie Vás späť do kresla. Tentokrát
už so zážitkami, bez stresu a bezpečne. Cestujte už aj na letisko v
štýle business class. Úsmev, pramenitá voda ale aj Jägermeister.
Cena platí pre maximálne 3 osoby za jeden spiatočný transfer na
trase Váš domov - letisko Schwechat - Váš domov. Základná cena
platí pre súkromné transfery v rámci hlavného mesta Bratislava. Ak
cestujete z oblasti Malacky tak sa platí extra 100 euro, za Trnavu 120
euro a za Nitru 230 euro. Tieto príplatky Vám budú vložené do
objednávky dodatočne po overení Vašej adresy. Ak cestujete viacerí,
kontaktujte nás na bubo@bubo.sk a do predmetu vložte: VIP BUBO
transfer z kresla na letisko a Vašu požiadavku veľmi radi preveríme.

Parkovacia karta (kryté parkovisko) letisko
Viedeň 13 dní

171 €

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

0€

Business class letenka spoločnosťou
Austrian airlines/Lufthansa
Pohodlné lety s Austrian Airlines a Lufthansou na Blízky východ.
Priamy let do Tel Avivu a Bejrút - Frankfurt - Viedeň.

1370 €

9%

Lietadlo Austrian/Lufthansa

Vlastná izba
1/1 izba Blízky východ
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu.

365 €

4%

Ubytovanie
Najlepšie hotely sveta: Intercontinental
Phoenicia Beirut
Luxusný hotel, ktorý je symbolom moderného Bejrútu. Výhľad na
zátoku Zaitunah. Moderné umenie, historická budova, tradičné jedlá.
Intercontinental priniesol náročným Libanoncom novú úroveň luxusu.
Cena platí pre jednu osobu zdieľajúcu izbu pre dve osoby. Standard
room, raňajky.

392 €

12%

2 noci | Bejrút

Najlepšie hotely sveta: Kempinski Ishtar na
brehu Mŕtveho mora

2 noci | Mŕtve more, Jordánsko

Doprajte si luxus na konci zájazdu v štýlovom a chic hoteli Kempinski Ishtar na
brehu Mŕtveho mora. Hotel Kempinski Ishtar Už hlbšie klesnúť nemôžete.
Tento hotel sa totižto nachádza na najnižšom mieste našej Zeme. Hotel je
omnoho rozsiahlejší ako ten čo máme v Tatrách a omnoho modernejší. Okem
toho, že sa nachádza priamo na pobreží mora, má 9 bazénov a niektoré sú
stovky metrov dlhé, a architektonicky výnimočné. Designe hotela pripomína
Semiramidinine visuté záhrady v Mezopotámii. Keď už raz takto klesneme,
naša BUBO partia zvykne do 11.30 popíjať šampanské, ktoré je súčasťou
raňajkového menu. Cena na 1 osobu za dve noci s raňajkami. Príplatok za
vlastnú izbu 1/1 je 100 %. Prečítajte si zážitky poslednej skupiny
https://www.bubo.sk/forum?country=46 !

194 €

14%

Výlety
250 €

Výstup na Áronovu horu v Petre
Trekking Petrou k hrobke Mojžišovho brata Pre outdoorových
nadšencov a pre tých, ktorí radi objavujú čosi nové máme v BUBO
prichystanú túto špecialitu. Ešte za tmy vyrazíte v prenajatom aute
smerom do nabatejskeho červeného mesta. Budete mať vlastného
sprievodcu a koňa na vašu batožinu. Vstúpite do Petry ako prvý! Pri
známej pokladnici (Al -Khazneh) budete samy, možno vám výhľad
bude “kaziť” iba ležiaca ťava. Už iba toto je unikát. O 2 hodiny tu budú
tisícky turistov. Pri antickom amfiteátri odbočí váš beduín vľavo a vy
vstúpite na miesta, kde sa iní turisti nedostanú a takto pokračujete
až do obeda. Nádherné prírodné scenérie. Obydlia beduínov, ktorí
využívajú 2000 rokov staré príbytky Nabatejcov vytesané do skaly. Po
dvojhodinovej túre po zvlneenj rovine sa začne cesta dvíhať hore.
Beduín vyzdvihne kľúč od hrobky a vedie Vás hore ďalšiu hodinu.
Potom priviaže koňa a vy výjdete prekvapujúco kvalitným schodiskom
hore na vrchol Jabal Harun k bielej hrobke. Mojžíš bol božím poslom a
Aaron bol prvým a najvyšším kňazom Židov. A teraz stojíme jediní pri
jeho hrobke. Sme na pútnom mieste, ktoré je najsvätejším v širokom
okolí. Z vrcholu hory je nádherný výhľad. Váš sprievodca vám nachystá
sladký beduínsky čaj ktorý Vám dodá silu. Slnko je vyššie, začína byť
ukrutne teplo, no vy sa už vraciate dole. Pri amfiteátri sa so
sprievodcom a koňom rozlúčite a v čase neskoršieho obeda ste v
reštaurácii Basin. Ak Vám ostala energia odporúčame vystúpiť k
Monastery. Tu sa môžete sretnúť so zvyškom skupiny, ktorá ide
Petrou so slovenským sprievodcom pomaličky krok po kroku. Okolo
štvrtej (presný čas určí sprievodca BUBO deň vopred) sa stretáva celá
skupina vo Visitor centre odkiaľ ideme autobusom späť do hotela. V
cene je: súkromný anglicky hovoriaci sprievodca, vstupné, piknik.
Vhodné pre aktívnych ľudí s lepšou kondičkou a chuťou vidieť vždy
viac.

Petra

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

4%

