Váš průvodce světem kongresové a veletržní turistiky

SÝRIE: 9. – 17. 5. 2010
Okruh biblickými městy a návštěva veletrhu BUILDEX
9. května (neděle)
V 21:45 odlétáme z Prahy Ruzyně pravidelnou linkou ČSA.
10. května (pondělí)
Do Damašku příletíme ve 2:40, autokarem se přemístíme
do Homsu. Snídaně a ranní hygiena je zajištěna v hotelu,
poté se vydáme na prohlídku největšího křižáckého hradu
na světě - Crac des Chevaliers a půvabného Qal'at
Marqab. Odpoledne se ubytujeme v hotelu v centru
města Hamá a povečeříme v restauraci s vyhlídkou na
obří nasvětlená vodní kola.

Crac Hamá
de Chevaliers
11. května (úterý)
Po snídani si prohlédneme město Hamá, které je proslulé
starými dřevěnými vodními koly Núríja, jejichž průměr
činí až 20 metrů, navštívíme také Muzeum Azem
Palace. Odpoledne nás čeká antické obchodní centrum
Apamea. Pokračovat budeme do Allepo, ubytujeme se

Apamea

12. května (středa)
Po snídani si prohlédneme Allepo. Kromě úžasných súků
v centru města návštívíme ohromnou pevnost stojící
na uměne navršeném pahorku, který je navíc obehnaný
vodním příkopem a mohutnými hradbami. Uvnitř
se nachází nádherná přijímací hala, spousta již
nedochovaných domů a několik mešit. Z hradeb pevnosti
je krásný výhled na jinak ploché město, v centru se také
nachází několik lázní a druhá Umajjovská mešita. Večer
společně povečeříme ve stylové restauraci.

Aleppo
13. května (čtvrtek)
Po brzké snídani přejedeme do proslulé Palmyry – oázy
v poušti, která bývala významným dopravním uzlem
Hedvábné stezky vedoucí z Číny a Indie do Evropy.
Ubytujeme se v hotelu a prohlédneme si velmi dobře
zachovaný chrám nejvýznamnějšího palmyrskéjo boha

Palmyra
Palmyra

hlavní ulice města, zrekonstruovaný amfiteátr, agoru
(obdobu římského fóra), Diokleciánovy lázně, Chrám
Nebo, Pohřební chrám, ale také Pohřební věže, které
se ve velkém množství nacházejí nedaleko ruin města v
oblasti zvané Údolí hrobů. Společně povečeříme na terase
hotelu s vyhlídkou na nasvětlené antické město, čeká nás
také noční procházka antickou kolonádou.

15. května (sobota)
Brzy ráno odjíždíme do libanonského Baalbeku, po
cestě si prohlédneme město Andžar, kde nalezneme
ruiny paláců, súků, lázní, kolonád a hradeb, které
připomínají první dny muslimských vladařů. Odpoledne
dorazíme do Baalbeku, dřívější Heliopole (v překladu
město slunce) jak jej nazývali staří Římané. Pro tuto

Damašek
14. května (pátek)
Skupina A: Návštěva veletrhu BUILDEX (odpolední
hodiny)
Skupina B: Ráno přejedeme do Damašku, ubytujeme se
v hotelu a prohlédneme si centrum města. Navštívíme
Umajjovskou mešitu, která je neobvyklá tím, že uvnitř
se k motlitbám scházejí křesťané i muslimové společně. Na
místě této mešity stál původně aramejský chrám uctívající
boha Haddáda. Později jej nahradil římský palác zasvěcený
Jupiterovi a nakonec křesťanský kostel Jana Křtitele, který
je tu rovněž pochován. Poté si prohlédneme Mauzoleum
Salah al-Dina, velitele proti-křižáckých tažení. Povečeříme
v restauraci v historických uličkách Damašku za súkem.

Damašek

Baalbek
památku UNESCO je typické použití gigantických
stavebních kamenů. Terasy nacházející se v Baalbeku
svými rozměry zastiňují dokonce i tak velkolepé stavby,
jakými jsou egyptské pyramidy. Uvidíme Jupiterův
chrám, ale i pozoruhodně velmi dobře zachovaný
Bakchův chrám, který si jako jediný z antických
chrámů částečně zachoval strop z mohutných
kamenných zdobených desek. Společně povečeříme
v restauraci s vyhlídkou na ruiny Baalbeku.
16. května (neděle)
Skupina A: Návštěva veletrhu BUILDEX (odpolední
hodiny)
21:00 - Obchodní jednání se společností Technoexport
Skupina B: Po snídani odjedeme do Damašku,
abychom mohli nedaleko hlavního města navštívit
mešitu Sajjida Zajnab, postavenou na místě
údajného pohřebiště vnučky Mohammeda v íránském
stylu. Celé odpoledne máme vyhrazeno pro návštěvu
súku a nakupování. Povečeříme na kopci Kasion
s romantickým výhledem na osvětlený Damašek, kde
zájemci mohou ozkoušet kouření tradiční vodní dýmky.
17. květena (pondělí)
V 1:00 odjezd na letiště k odbavení. Naše letadlo odlétá
ve 3:30, do Prahy přiletíme pravidelnou linkou v 6:10.

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 45 500 Kč
Cena zahrnuje:
Letenku Praha - Damašek a zpět včetně všech poplatků, vstupní víza Syrská a Libanonská, vstupní poplatky při
překročení syrských hranic, dopravu po okruhu klimatizovaným autokarem, syrského česky hovořícího průvodce,
vstupy do míst uvedených v itineráři, stravování dle itineráře, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, českého delegáta
po celou dobu zájezdu
Cena nezahrnuje:
Nápoje k jídlům, pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj: 10 000 Kč
Poznámka:
Cena je platná, pokud kurz USD po dobu pobytu nepřekročí limit 20 Kč za USD. V tomto případě si Top Expo
vyhrazuje právo na náhradu nákladů vzniklých v důsledku navýšení směnného kurzu.

