”Vuoret puhkeavat kukkaan”
ISRAELIN KIERTOMATKA
2.-10.3.2018
Matkanjohtajat: Erkki Lemetyinen, p. 040-764 1050
Eeva-Liisa Siitonen, p. 050-514 8745
Opas: Pentti Holi 040-721 3939
Maaliskuussa Israelissa kevät on parhaimmillaan. Luonto on
herännyt. Kukkaloisto on täydessä terässä. Kevään
ensihedelmät ovat kypsyneet. Tarkoituksemme on katsella
erityisesti Israelin luontoa; kukkia kedoilla sekä taivaan lintuja
muuttopuuhiensa ja kevät-kiireittensä keskellä.
Toki haluamme pitää mielessä, että Israelin matkan kivijalka rakentuu Raamatun
tapahtumista, Israelin ja Lähi-idän historiasta. Perehdymme myös alueen nykypäivään.
Tutustumme niin uskon, kulttuurin kuin modernin liike-elämänkin keskuksiin.
Vuosi 2018 on Israelin 70-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi. On hämmästyttävää, kuinka
paljon eri puolilta maailmaa palannut kansa on saanut aikaan pienessä maassaan monien
paineiden keskellä.
Runsaan viikon kiertomatka tarjoaa monipuolisen kuvan Israelista. Kohtaamme matkan
varrella israelilaisia ystäviämme, eri alojen asiantuntijoita ja tavallisia kansalaisia. Aikaa on
varattu myös omiin ohjelmiin, kokemusten jakamiseen ja lököttelyyn.

Lentoaikataulu ( Finnair):
pe 02.3.
la 10.3.

Helsinki-Tel Aviv 20.05 – 00.30 (3.3.)
Tel Aviv-Helsinki 01.20 - 06.00

Hotellit:
02. - 06.3. Jerusalem, Jerusalem Tower, 23 Hillel st. p. + 972-2-6209209. Hotelli sijaitsee kaupungin
liike-keskustassa, lähellä Jerusalemin Vanhaakaupunkia. Hotellissa on 120 huonetta, joissa kylpyhuone,
puhelin, ilmastointi ja tv. Suosittu Ben Jehudan kävelykatu on viiden minuutin kävelymatkan päässä.

06.- 09.3. Tiberias, Leonardo hotelli, Gdud Barak Rd. Puh. +972 4-670-0800. Hotelli sijaitsee
Genesaretinjärven rannalla noin 10 min kävelymatkan päässä Tiberiaksen keskustasta. Hotellissa on
uima-allas, kylpyhuone, turvasäilö, puhelin, internet, ilmastointi ja tv sekä kokoustilat.

Matkan hinta: 1590 €/ henkilö 2-hengen huoneessa
(1-h huone, lisämaksu 480 €)

Hintaan sisältyvät:




Lennot Helsinki – Tel Aviv – Helsinki, lentokenttäverot
Matkaohjelmaan kuuluvat retket, majoitus 2-h huoneissa puolihoidolla,
Oppaan ja matkanjohtajan palvelut

Hintaan eivät sisälly:



Matkavakuutus, ylimääräiset retket eikä ylimääräiset ateriat.
Lentoateriat, Matkatoimiston palvelumaksu 12 € / lasku

Varaukset viimeistään 20.12.2017: www.matkavekka.fi,
hanna.piilonen@matkavekka.fi puh. 0201204984

OHJELMA:

pe 02.3. Lento Helsingistä Tel Aviviin, jonne saavumme tiistaina (3.3.) puolenyön jälkeen. Sieltä
on vajaan tunnin bussimatka Juudean vuorille Jerusalemiin. Majoittuminen hotelliin, jossa
asumme tiistaihin saakka.
la 03.3. Aamulla mahdollisuus nukkua kauemmin, hotelliaamiaista tarjoillaan tavallista
myöhempään. Puolilta päivin lähdemme näköalakierrokselle Juudean vuorimaan vehmaisiin
maisemiin. Reitillemme osuvat mm. Tammilaakso, Bet-Semes ja Ein Kerem. Kertaamme
Raamatun tapahtumia, ihastelemme Juudean ja Jerusalemin kauneutta sekä rauhoitumme
kaupunkien kaupungin pyhyyden edessä.
su 04.3. Aloitamme retkipäivän Puutarhahaudan ylösnousemusjuhlalla ja ehtoollisella. Sieltä
nousemme Öljymäelle, josta ihastelemme Jerusalemin upeita näkymiä. Sieltä laskeudumme
Kaikkien kansojen kirkkoon ja Getsemanen puutarhaan. Vierailemme Itkumuurilla
(Länsimuurilla) Käyskentelemme juutalaisten, muslimien ja kristittyjen kortteleissa. Astelemme
Cardo-kadulla ja Jeesuksen kärsimystiellä, Via Dolorosalla.
ma 05.3. Päivän aluksi tehdään kierros Jerusalemin uudemmassa osassa mm. Israelin
parlamenttitalossa, Knessetissä. Käymme Israel-museossa. Tutustumme Jerusalemin
pienoismalliin ja Kirjan pyhäkköön. Nousemme kansallispuistoon, Herzelin vuorelle ja käymme
useiden Israelin merkkihenkilöiden haudoilla. Sieltä ajamme Betlehemin Paimenten kedolle,
suuren ilosanoman ensiesityksen näyttämölle.
ti 06.3. Jerusalemista ajamme Jerikon tietä Kuolleelle merelle. Siellä ihastelemme En Gedin
jylhiä kalliomaisemia ja virkistäviä vuoripuroja. Vierailemme myös Kuolleen mineraaleista
terveys- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalla Ahavan kosmetiikkatehtaalla, jonka jälkeen
uimme maailman alimmassa paikassa, Kuolleessa meressä. Sieltä jatkamme Jordaninlaakson
tietä Galileaan. Illalla saavumme Tiberiakseen, jossa majoittuminen ja illallinen.
ke 07.3. Toisena Galilean päivänä kuljemme Jeesuksen jalanjäljissä. Purjehdimme oikukkaan
Galilean meren aalloilla. Pysähdymme Genesaretinjärven rannalle Tabghaan, jossa Pietarista tuli
kokoaikainen opetuslapsi. Käymme Kapernaumissa. Sieltä jatkamme matkaamme, Gilboan
luonnonsuojelualueelle, jossa on mm. 170 kasvilajia, runsaasti lintuja ja elämistöä. Sieltä
laskeudumme Sahnen lämpöisten vesien puistoon, jossa pidämme uima- ja lepotauon. Palamme
Kinneretin maustekaupan kautta majapaikkaamme Tiberiakseen.
to 08.3. Päivän aluksi ajamme Autuuksien vuorelle. Sieltä nousemme Golanin ylätasangolle, joka
on ollut lukuisten sotien taistelutanner. Käymme tähystelemässä kotkien pesäluolia Gamlassa.
Vierailemme veden ja viinin kaupungissa Katzrinissa. Tutustumme Banyasin, Filippuksen
Kesarean ja Hermonin maisemiin. Käymme Jordanin alkulähteillä. Palaamme 500 miljoonan
muuttolinnun levähdyspaikan, Hula-järven kautta Tiberiakseen
pe 09.3. Tiberiaksesta matkaamme Nasaretin kautta Muchrakan uhripaikalle Karmel-vuorella.
Jatkamme edelleen Haifaan. Sieltä laskeudumme Välimeren rannikolle. Ajamme edelleen
Sharonin tasankoa etelään ja jatkamme sieltä Israelin tärkeimmän kulttuuri- ja bisneskeskuksen
Tel Aviv-.Jaffon kautta Ben Gurionin lentokentälle, Lyddaan.
la 10.3. Lento lähtee Tel Avivsta klo 01.20 ja saapuu Helsinkiin klo 06.00.

Tervetuloa!

