Het Oude
Bad Huis
bij

Toen Elias en Martina in 1993 begonnen
met restauratiewerken in hun nieuwe
winkel, hadden ze het geluk om de
unieke overblijfselen van het enige oude
badhuis van Nazareth te ontdekken.
Deze baden werden zonder twijfel
gevoed door het water van de Bron van
Maria, toen de enige plek voor
watervoorziening. De archeologische
overblijfselen dateren uit de vroege
Romeinse periode. Experten suggereren
dat het badhuis reeds bestond in de tijd
van Jezus.... .

Originele kleien leidingen

Historische Site, Rustplaats
en Gallerij in een
Elias and Martina Shama-Sostar
Eigenaars

Mary’s Well Square
Nazareth, Israel
www.nazarethbathhouse.org

Vandaag kunt u genieten van een geleid
bezoek in “Cactus”: het calidarium (de
warme ruimte), de mooiste hypocaust
van
het
Midden-Oosten
(de
ondergrondse verwarmingsruimte) en de
praefurnarium (de stookplaats). Na de
rondleiding wordt u een verfrissing
aangeboden
in
de
rustgevende
overwelfde kelder, waar U kan genieten
van een permanente tentoonstelling van
de uitgravingen van het badhuis.
Vroeger werd deze ruimte gebruikt
als opslagplaats voor het stookhout.

Winkelen in het caldarium

Op het gelijkvloers biedt “Cactus”
een grote collectie handgemaakte
juwelen,
authentiek
borduursel,
smeedwerk en andere artisanale
kunstwerken te koop aan. De
teruggave
van
BTW
wordt
aangeboden aan onze klanten.
De naam “Cactus” is te wijten aan de
ligging van de zaak: vlakbij een
heuvel die in het oude Nazareth
“Haret el Saber” (de cactusheuvel)
werd genoemd.
In de Arabische taal beduid “Saber”
eveneens: geduld, volharding en
uithoudingsvermogen.

De hypocaust ontdekken

Ingang langs de gallerij

Groepslezing in de kelder

Uw verblijf in de stad van Nazareth
zou onvolledig zijn zonder een
bezoek aan het Oude Badhuis, een
unieke kans om het leven te ervaren
zoals het was in de tijd van Christus.

Ontsnap aan de zon in onze kelder!
 Rondleiding, inclusief verfrissing:
Groepsprijzen (vanaf 5 pers.)
Individueel bezoek (van 1 tot 4 pers.)
Duur: 30 minuten plus tijd voor de
verfrissing en ontspanning in de kelder.
De rondleidingen omvatten een bezoek in
al de uitgegraven ruimte, evenals een
verslag over de geschiedenis van het
gebouw en het uitgravingsproces.

Welkom in Nazareth!

 Verfrissingen:
Arabische koffie met typisch gebak
Vers geperst fruitsap
Mineraal Water
 Wij kunnen groepen ontvangen tot 50
personen voor een bezoek met een
lichte lunch of voor speciale
gelegenheden (concert, receptie,
schoolprogramma,
vergaderingen,
enz.). Indien gewenst, bezorgen wij
u een
speciaal groeps-menu
aangepast aan uw voorkeur.
Voor groepen is reservatie gewenst.

Oven van het badhuis

Open: Van maandag tot zaterdag
Voor juiste bezoekuren, andere
dagen, groepreservaties en verdere
inlichtingen, contacteer ons a.u.b.
CACTUS
THE ANCIENT BATHHOUSE
Elias & Martina Shama - Sostar
Mary’s Well Square
Nazareth 16000, Israel
Tel/Fax: +972 - (0)4 - 6578 539
Cell:
+972 - (0)50 - 538 4343
E-mail: martinas@netvision.net.il
www.nazarethbathhouse.org
www.nazarethcactus.com

