“Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.”

Israelin kiertomatka
Galilea - Jerusalem - Eilat 19. - 27.11.2018
Matkanjohtajina Oronmyllyltä Arto Valkeapää 0400 641 894
ja Liisa Rautiainen 00400 793 456. Oppaana toimii Pentti Holi
040 721 3939.
Ohjelmaan sisältyy Raamatusta tuttuja pyhiä paikkoja, maailmanluokan nähtävyyksiä sekä lepoa ja
virkistystä. Vaihdamme Pohjolan kaamoksen hetkeksi Israelin aurinkoon ja lämpöisiin vesiin. 70-vuotista
itsenäisyyttä juhlivassa nyky-Israelissa riittää myös ihmettelyn ja ihastelun aiheita. Kuljemme Israelin
päästä päähän. Galilean hotellimme huoneista on suora yhteys Genesaretin järven uimarantaan,
Jerusalem Tower- hotelli on aivan kaupungin keskustassa, lähellä kaikkea ja Eilatissa on tarjolla uljaat
vuorimaisemat sekä Punaisen meren lämpöiset vedet ja hotellin uima-altaat . Marraskuussa uusi
kasvukausi on jo käynnistymässä. Siellä täällä voi havaita, kuinka varhaisimmat kasvit ovat alkamassa
uutta kukintaa tulevan kevään ensi airueina.
LENTOAIKATAULU (FINNAIR)
19.11. Helsinki–Tel Aviv 19.55–00.10 (20.10.)
27.11. Tel Aviv–Helsinki 01.20–05.50

HOTELLIT
19. – 22.11. Galilea, Kfar Kinneret, kibbutz Haon. Puh 972-4- 665-6555 Lomakylämäisessä hotellissa on 104
huonetta, oma ranta, ravintola, lasten leikkipuisto, kokoustilat. Kullakin huoneella on oma balkoni, TV , internet,
WC - kylpyhuone, keittokomero ja jääkaappi.
22. – 24.11 Jerusalem, Jerusalem Tower, 23 Hillel street. Puh. +972 2-620-9209. Hotelli sijaitsee kaupungin
ydinkeskustassa. Suosittu Ben Jehudan kävelykatu on viiden minuutin kävelymatkanpäässä. Hotellissa on 120
huonetta, joissa on kylpyhuone, turvasäilö, puhelin, internet, ilmastointi ja tv sekä kokoustilat.
24.-26.11. Eilat, Astral Village, 4 Kamen street. Puh. + 972 8- 636 6888. Kaupungin keskustaan on n. 1km.
Huoneita on 186. Huoneissa on puhelin, TV, internet, pieni minibaari, lämmitys, ilmastointi, jääkaappi, kylpy, wc.
Ravintola, baari, uima-allas.
Matkan hinta: 1579 €/ hlö
Hintaan sisältyvät:
Lennot Helsinki–Tel Aviv–Helsinki
Matkaohjelmaan kuuluvat kuljetukset ja retket
Majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa
Puolihoito (runsas aamiainen ja päivällinen)
Oppaan ja matkanjohtajan palvelut
Hintaan eivät sisälly:
Matkavakuutus, mahdolliset yli- määräiset retket ja ylimääräiset ateriat
Lentoateriat
1 hengen huone, lisämaksu 447 €

Matkan järjestäjä: Oronmyllysäätiö sr
Varaukset: Matkatoimisto Apollomatkat Oy, ryhmät@apollomatkat.fi

OHJELMA:
Ti 19.11. Lento Helsinki- Tel Aviv. Saavumme keskiyöllä Ben Gurionin lentoasemalle Lyddaan. Sieltä
ajamme Israelin hyväkuntoisia maanteitä Galileaan ja majoitumme aivan Genesaretin rannalla
sijaitsevaan Kfar Kinneretiin lomakylähotelliin.
Ke 20.11. Aamulla on mahdollisuus nukkua kauemmin, hotelliaamiaista tarjoillaan klo 10 saakka.
Iltapäivällä kuljemme Jeesuksen jalanjäljissä. Purjehdimme oikukkaan Genesaretinjärven aalloilla.
Pysähdymme Tabghan venevalkamaan, jossa Pietarista tuli kokoaikainen Jeesuksen opetuslapsi.
Käymme myös Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa, josta jatkamme matkaamme luonnonkauniin
Sahnen lämpöisten vesien puistoon. Siellä pidämme uima- ja lepotauon. Paluumatkalla saamme ihailla
Galilean hivelevän kauniita maisemia.
To 21.11. Päivän aluksi ajamme Autuuksien vuorelle. Sieltä nousemme Golanin ylätasangolle, joka on
ollut lukuisten sotien taistelutanner. Vierailemme veden ja viinin kaupungissa, Katzrinissa. Sieltä
siirrymme Safediin, joka on Israelin neljästä pyhästä kaupungista pohjoisin. Se on juutalaisen mystiikan,
kabbalismin keskus. Kaupungin kujilla on vierivieressä taiteilijoiden studioita, verstaita ja gallerioita.
Palaamme Kaanan ja Nasaretin kautta takaisin Genesaretin rannalle
Pe 22.11 AM Aamupäivällä siirrymme Tiberiaksesta Jordaninlaakson tietä Jerikoon, Reitin oikealle
puolelle jäävät Samarian vuoret, vasemmalla näkyy naapurivaltio Jordanian asutuksia ja viljelmiä.
Nousemme puolilta päivin Jerikon tietä Jerusalemiin
PM Iltapäivällä vierailemme parlamenttitalon, Knessetin, edustalla sijaitsevan Menoran luona. Israelmuseossa tutustumme Jerusalemin pienoismalliin ja Kirjan pyhäkköön. Vierailemme myös Herzelin
vuorella. Sieltä ajamme Betlehemiin Paimenten kedolle, suuren ilosanoman ensiesityksen näyttämölle.
La 23.11. Aloitamme päivän Puutarhahaudalla, jonka jälkeen nousemme Öljyvuorelle. Sieltä
laskeudumme Getsemanen puutarhaan ja Kaikkien kansojen kirkkoon. Viivymme hetken Länsimuurilla
(Itkumuuri). Nousemme Siionin vuorelle. Kävelemme juutalaisten, muslimien ja kristittyjen kortteleissa.
Astelemme myös Cardo-kadun ja Jeesuksen kärsimystien, Via Dolorosan, kiveyksillä.
Su 24.11. Siirrymme Kuolleen meren kautta Eilatiin. Vierailemme Ahavan Kuolleenmeren
kosmetiikkatehtailla, jonka jälkeen uimme maailman alimmassa paikassa. Ihastelemme vielä En Gedin
keitaan jylhiä maisemia ennen kuin jatkamme Syyrialais-afrikkalaista hautavajoamaa pitkin
Punaisenmeren rannalla sijaitsevaan Eilatiin, jossa majoittuminen ja illallinen.
Ma 25.11. Teemme aamulla lyhyehkön tutumiskierroksen Eilatissa. Kaupunki on ollut vuosituhansia
karavaani- ja meriliikenteen solmukohta. Punaisenmeren puhtaat, lämpöiset vedet ja subtrooppineen
ilmasto ovat tehneet Eilatista suositun lomailupaikan.. Kaupungin sijainti on erikoinen neljän valtion,
Israelin, Egyptin, Saudi-Arabian ja Jordanian sumpussa. Reilusti aikaa lepoon, uintiin, auringon ottoon ja
ostoksiin.
Ti 26.11. Aamupäivällä on vielä aikaa omiin ohjelmiin. Iltapäivällä ajamme Negevin autiomaan halki
Israelin tärkeimpään kulttuuri- ja bisneskeskukseen Tel Aviv-Jaffaan. Läksiäisaterian jälkeen siirrymme
Ben Gurionin lentokentälle, Lyddaan.
Ke 27.11. Paluulento lähtee Tel Avivista klo 01.20. ja saapuu Helsinkiin klo 05.50.
Tervetuloa!

