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Súčasťou môjho pobytu v Izraeli bolo aj stretnutie s 
Oferom Sagevom, jedným zo zakladateľov „Klubu jaz-
deckej turistiky“ v Izraeli.

Klub má 2 300 členov, zastrešu-
je hlavne legislatívne klubovú 
činnosť a pôsobí ako informač-

né centrum pre jazdeckú turistiku. 
Výlety, túry a putovania na koni sú v 
dnešnej dobe organizované hlavne 
prostredníctvom internetu – face-
bookovej stránky, na ktorej je zverej-
nený kalendár jazdeckej turistiky. Z 
počiatočných masových akcií upustili 
hlavne z bezpečnostných dôvodov. 
Na výletoch sa zúčastňujú skupiny 

jazdcov, najčastejšie 10- až 15-členné. 
Väčšinou sa absolvujú okružné výlety 
1-, 2-  a 3-dňové. Kone si privezú na 
začiatok vybranej trasy prívesmi. Prí-
vesy sú potom premiestnené do cie-
ľovej stanice.

Sezóna turistického jazdenia sa 
naplno začína od októbra a trvá až do 
mája. Vzhľadom na horúce podnebie 
v mesiacoch jún – august sú obľúbe-
né nočne jazdy.
Ako hlavné jazdecké trasy sa využíva-
jú úseky Izraelskej národnej turistic-
kej trasy (Israel National Trail), ktorá 
prebieha celým Izraelom od severu až 
po Červené more na juhu v dĺžke cca 
1 000 km.
Jej súčasťou je aj najnovší úsek 65 km 
tzv. Ježišovej cesty (Jesus Trail), ktorý 
sa stal populárny aj pre jazdeckých 
turistov.
Ofer Sagev prejavil záujem o ďalšiu 
komunikáciu so slovenskými turistic-
kými jazdcami.

Ako sme sa zhodli, jazdecká turistika 
nie je len zábavným športom spája-
júcim turistiku s poznávaním miest z 
konského chrbta, ale sú to aj spolo-
čenské stretnutia a spoznanie jazdcov 
z celého sveta, prekračujúce hranice, 
ktorých spája láska ku koňom.

IZRAELSKÁ NÁRODNÁ TURISTICKÁ 
TRASA (INT)
INT je turistická trasa, ktorá spája 
vyznačené trasy do jedného celku 
v dĺžke 1 009 km. Od libanonskej 
hranice v  blízkosti kibucu Dan, na 
severe Izraela, po hraničný priechod 
na brehu Červeného mora pri Eilate 
na juhu. Prechádza posvätné miesta, 
mestá, obce, dediny, národné parky a 
prírodné rezervácie.
Je to jeden z najdlhších diaľkových 
trekov na svete. Táto  turistická trasa 

bola slávnostne otvorená v roku 1995. 
Celá trasa môže trvať od 35 až do 50 
dní, podľa schopností a skúseností 
turistu. Najlepšie mesiace na absolvo-
vanie tejto trasy sú február až apríl a 
október až november.
Pre turistov na koňoch sa  odporúča  
denná dávka 20 – 30 km. 
K dispozícii je 19 máp, ktoré obsahu-
jú celú dĺžky tejto trasy. Informačné 
tabule sú umiestnené pozdĺž celej 
trasy a zahŕňajú mapu, bezpečnostné 
pokyny pre turistov atď.
V ponuke je tiež izraelský turistický 
pas, do ktorého sa zbierajú pečiatky 
zaujímavých miest na trase. K dispo-
zícii je 22 zastávok, kde môžu dostať 
turisti pečiatku do pasu. Pas umožňu-
je využiť zľavy v ubytovniach po trase.

Podľa štatistík zostavených v roku 
2010 len 4 z 10 turistov dokončili celú 
trasu. Preto bola rozdelená na menšie 
úseky, ktoré sa dajú absolvovať ako 
jednodňové alebo tzv. víkendové 
túry.
Južná časť trasy prechádza púšťou a 
mnohými izolovanými oblasťami, a 
preto sa odporúča dostatočná zásoba 
potravín a najmä vody pred začiat-
kom túry.
Turisti môžu v núdzi stráviť čas v 
malých kibucoch, kde miestni ľudia 
poskytnú pomocnú ruku a prenocú-
vajú turistov vo svojich domoch. 

INT spravuje Izraelský turistický výbor 
(ITC). Plánuje všetky turistické trasy, 
značí a udržiava ich v celkovej dĺžke 
asi 15 000 km. Vydáva podrobné tu-
ristické a cestovné mapy krajiny a je-
dinečné topografické mapy s rozlíše-
ním, v mierke 1 : 50 000.

JEŽIŠOVA CESTA

Ježišova cesta je od roku 2009 najnov-
Púštnou časťou Izraela

Pozdrav slovenským jazdcom
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šou časťou trasy národného turistic-
kého chodníka. V tomto roku Izraelský 
turistický výbor vyznačili nových 65 
km turistickej trasy, „Jesus Trail“, z Na-
zaretu do Kapernaumu na pobreží Ga-
lilejského jazera (mora) pri Golanských 
výšinách. Hlavnou myšlienkou bolo vy-
tvoriť turistickú trasu, ktorá spája histo-
rické a archeologické lokality, význam-
né kostoly a nádherné scenérie Galiley. 
Kombinujú sa tu malebné prechádzky 
v prírode s častými zastávkami pri ar-
cheologických ruinách, pokojná atmo-
sféra starých kostolov, kontrastujúca so 
živými ulicami a trhmi miest a obcí. To 
všetko dohromady vytvára ľahko za-
pamätateľný zážitok z tejto drsnej, ale 
krásnej krajiny.
Ježišova cesta nemá politický, nábo-
ženský alebo nacionalistický program a 
všetko úsilie je zamerané na to, aby sa 
Ježišova cesta stala mostom vybudo-
vania transformačných vzťahov a po-
rozumenia medzi národmi, kultúrami 
a náboženstvami na Blízkom východe.
Projekt Ježišovej cesty finančne pod-
porilo Izraelské ministerstvo cestovné-
ho ruchu a propaguje ho aj na svojich 
oficiálnych internetových stránkach. V 
roku 2009 sa minister osobne zúčastnil 
oficiálneho otvorenia.
Cesta sa začína v Bazilike Zvestovania 
Panny Márie v Nazarete, čo je najväčšia 
cirkevná stavba v Izraeli.  Prechádza cez 
Zippori, dôležité mesto, kde boli vyko-
nané rozsiahle archeologické vykopáv-
ky. Ďalšou zastávkou je kostol v Káne 
(Kfar Kana), kde podľa evanjelia Ježiš 
zmenil vodu na víno. Vyhasnutá sopka 
pri Hattíne slúži ako scénický výhľad s 
krásnym panoramatickým výhľadom 
na celý región.
Na úpätí hory je rozhľadňa s nádher-

ným výhľadom na Tiber, Galilejské more a celé údolie Jor-
dánu. Po zostupe do údolia nás cesta privádza k Tabghe, 
kde kostoly pripomínajú miesto, kde Ježiš vykonal zázrak 
rozmnoženia rýb a chleba.
Cesta sa končí v Kapernaume na severnom konci Galilejské-
ho mora bohatého na archeologické náleziská.

Izraelská národná turistická trasa

Obľúbené nočné jazdy okolo Jeruzalemu

Spirit of Baar Cena od 990 €

Petite Seconde Cena od 1.290 €

Všetky modely hodiniek CIMIER kúpite ONLINE na www.cimier.sk
VYBERTE SI TIE VAŠE

1. luxusné ONLINE hodinárstvo

Výhradné zastúpenie pre SR: CIMIER Slovakia, s.r.o., Piešťanská 3 (Business Centrum Aquapolis) 917 01 Trnava, 0907 77 99 20, info@cimier.sk

Latifa Cena od 495 €

Birdie Lady Cena od 740 €

Seven Seas Barracuda Cena od 1.730 € Seven Seas Mermaid Cena od 640 €


