
 

      

        V spolupráci so zborom AC Otcov dom Bratislava 

                                       organizuje 8 dňovú biblickú cestu do Turecka 

                                                 1.05.2019  do  8.05.2019 
                         (1 & 8.5 je pracovné voľno)                                                                    

  ! Po stopách siedmich zborov zo Zjavenia Jána !  
         

Pán hovorí:”Blahoslavený kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a         
        zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko” Zj1:3 

Sprevádzanie & výklad ku pamiatkam bude zabezpečený tureckým sprievodcom  
             a výkladom Knihy zjavenia nám bude slúžiť pastor AC Otcov dom 

                                                   VLADO ŽÁK 
                                    
                                                          P R O G R A M                                                                                                                                
                                                              
ST - 1.5.2019 - 1.deň: Odlet z Viedne do Izmiru, ubytovanie v hoteli pri mori v oblasti 
Kušadasi. 
ŠT – 2.5.2019 -  2.deň: 
PERGAMON, dnes Bergama, kedysi bohaté mesto a centrum starého babylonského 
náboženstva, ktorého prvky prenikli do cirkvi. Pergamon predstavuje spojenie cirkvi so 
štátom, cirkev nezostala v Slove ale sa spojila so svetom. “Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej 
manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, 
iba ten, kto ho dostane”Zj2:17 
TYÁTIRA, mesto bolo známe rozvojom remesiel, obchodu a výrobou purpuru./Lýdia 
Sk16:14-15/  Obdobie tohto veku poukazuje na modloslužbu veľkých rozmerov. “Tomu, kto 
zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi…a dám mu rannú 
hviezdu ”Zj2:26 
PIA - 3.5.2019 - 3.deň:  
EFEZ  V čase apoštola Jána to bolo najväčšie mesto v Malej Ázii. Svojimi pamiatkami nám 
poskytuje ucelený obraz o starovekej civilizácii. Po Sýrskej Antiochii a Jeruzaleme bolo 
tretím najväčším strediskom kresťanstva. “Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť…
ale mám proti tebe to, že si opustil prvú lásku” Zj2:2-4  Návšteva Baziliky apoštola Jána. 
SO – 4.5.2019 - 4.deň:   
SMYRNA, dnes Izmir, s bohatou históriou,tretie najväčšie mesto Turecka. Obdobie veku 
Smyrny je charakteristické  utrpením a smrťou mnohých kresťanov. Pán hovorí zboru:”Buď 
verný až do smrti a dám ti korunu života ”Zj2:10 
SARDY boli hlavným mestom Lýdijského kráľovstva, mesto bolo známe veľkým 
bohatstvom. “Poznám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy ”Zj3:1 Sardy ponúkajú 
zrekonštruovanú synagogu a dalšie pozoruhodnosti. 



FILADELFIA, dnes Alasehir, bola bránou obchodných ciest v Malej Ázii. Mesto nebolo 
bohaté, Zbor však stál pevne na Božom Slove. “Máš síce malú moc, ale zachoval si moje 
slovo a nezaprel si moje meno” Zj3-8 V meste dodnes žijú kresťania. 
NE – 5.5.2019 – 5.deň 
LAODICEA – ležala v rímskej provincii Frígii. Je to jedna z najvýznamnejších 
archeologických lokalít v celom Turecku. Bolo to bohaté priemyselno-obchodné centrum. 
“Hovoríš totiž: Som bohatý, zbohatol som a ničoho nepotrebujem. A nevieš, že si biedny …
chudobný, slepý a nahý” Zj 3-17” 
V nedeľu BOHOSLUŽBA S PÁNOVOU VEČEROU” 
Prenocovanie v oblasti Pamukkale s možnosťou  termálneho kúpeľa a relaxu v hoteli. 
PO - 6.5.2019  -  6.deň:  
PAMUKKALE – svetový unikát s termálnou liečivou vodou . Sú to snehobiele vápencové 
terasy s termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. 
Prenocovanie v hoteli. 
UT 7.5.2019 - 7.deň:  Oddych v hoteli a pri mori. 
ST 8.5.2019 - 8.deň:  ODLET do Viedne, návrat na Slovensko.  

     CENA:  740.-  Eur 
V cene je zahrnuté: 

- Letenka do Turecka vrátane  letiskových a palivových poplatkov 
- Ubytovanie na 8 dní a 7 nocí v dvojlôžkových izbách v 3° hoteloch  
- Bohaté raňajky formou švédskych stolov 
- V niektorých hoteloch wellness 
- Služby profesionálneho slovenského a tureckého sprievodcu 
- Služba kazateľa pri výklade Božieho Slova 
- Vstupné poplatky do pamiatok a objektov 
- Všetky transfery pohodlným klimatizovaným autobusom 
- Komplexné cestovné poistenie  

V cene nie je zahrnuté: Príplatok za jednolôžkovú izbu – 99.- Eur na celý pobyt. 
V Turecku u sprievodcu máme možnosť dokúpiť si výhodne obedy a večere.  
Našu cestu organizujeme v spolupráci s kresťanskou CK. Pre včasné dodržanie všetkých 
termínov a záväzné potvrdenie skupiny Vás prosíme: 
Prihlášky do 16.12.2018 -  zálohová platba 50%  Podľa potreby môžeme s Vami dohodnúť 
individuálny harmonogram platieb. Cena platí pri počte 20 ľudí. 
Počas našej cesty sa taktiež oboznámime s históriou, kultúrou, spôsobom života a tradičnými 
výrobkami z kože a zlata. 

KONTAKT: 
Emília PLAVČANOVÁ  Tel.: 0917 502 799  
plavcanova@gmail.com,  estertravelagency@gmail.com 
Vlado Žák  Tel.: 0948 911 316,  otcovdombratislava@gmail.com 

                                                                      !  
“Pán hovorí:”Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu 

vojdem a budem s ním večerať a on so mnou” Zj3-20. 
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