
 

      

 

                                                 od 14.10.2015  do  25.10.2015 

                                      organizuje 8 dňovú biblickú cestu do Turecka                                                    

   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 
 
       Výkladom Knihy zjavenia nám bude slúžiť 1.duchovný Slovenského           
                           Reformovaného Cirkevného zboru v Košiciach  
 
                                            JAROSLAV  SZÉLES 
                                                                                                                                                                          
 
                                                           P R O G R A M  
 
ST 14/10, 1.deň:   Odlet z Viedne do Izmiru, ubytovanie v hoteli. Prenocovanie 
pri mori v oblasti Kusadasi /3x/. 
 
ŠT 15/10,  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 16/10, 3.deň:  
EFEZ  nám svojimi pamiatkami poskytuje ucelený obraz o starovekej civilizácii. 
V čase apoštola Jána to bolo najväčšie mesto v Malej Ázii. 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 
SO 17/10, 4.deň:   
SMYRNA, dnes Izmir, 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 
známe veľkým bohatstvom. “Poznám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ, ale si 
mŕtvy”Zj3:1 Sardy ponúkajú zrekonštruovanú synagogu a dalšie zaujímavosti. 

 
 



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. 
NE 18/10, 5deň: 
LAODICEA – 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” Zj3-17” V nedeľu bohoslužba 
s vysluhovaním Svätej Večere Pánovej. 
PAMUKKALE – svetový unikát s termálnou liečivou vodou.  
Prenocovanie v oblasti Pamukkale s možnosťou termálneho kúpeľa. 
 
PO 19/10, 6.deň:  
TAURUS, ANTÁLYA – presunieme sa cez malebné pohorie Taurus, kadiaľ 
prechádzal aj apoštol Pavol na svojich misijných cestách.  Cestou do Antálye sa 
oboznámime aj s tureckou kultúrou a ich typickým remeslom, akým sú ručne 
viazané koberce. Prenocujeme 2x  na Tureckej riviére v oblasti Antálye. 
UT 20/10, 7.deň:  
ANTÁLYA – navštívime historický malebný prístav,  odkiaľ sa apoštol Pavol 
plavil do Antiochie. Sk14:25-26 
Možnosť nákupov tradičných tureckých výrobkov.  
ST 21/10, 8.deň: ODLET do Viedne, návrat na Slovensko. 
 
CENA:  590.-  Eur 
V cene je zahrnuté: 

- Spiatočná letenka do Turecka vrátane palivových poplatkov 
- Ubytovanie na 8 dní a 7 nocí v dvojlôžkových izbách v 4* a 5* hoteloch 

pri mori s možnosťou kúpania 
- Bohaté raňajky formou švédskych stolov 
- V niektorých hoteloch wellness 
- Služby profesionálneho slovenského a tureckého sprievodcu 
- Služba kazateľa 
- 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 obedy a večere. Našu cestu 
organizujeme v spolupráci s kresťanskou CK. Pre včasné dodržanie všetkých 
termínov v prípade záujmu nás kontaktujte obratom. 
Prihlášky a platby: Do 15.5.2015  zálohová platba 50%  spolu s prihláškou. 
Doplatok ceny do 30.7.2015. 
                                            Tešíme sa na Vás! 
Kontaktujte nás: 
jaroslavszeles@gmail.com,  0904 153 774 
plavcanova@gmail.com,  estertravelagency@gmail.com,  0917 502 79 
  
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. 
 
 


