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Tag med på denne spændende og indholdsrige rej-

se til Israel, hvor vi skal opleve og besøge de ste-

der, som du bør se i Det hellige Land, uanset om 

det er dit første besøg eller det er et gensyn med 

landet. Vi begynder med 2 overnatninger i det bi-

belske Samaria med besøg på bl.a. Garizim bjerg. 

Herfra kører vi til Jesu dåbssted ved Jordanfloden 

og besøger Jeriko samt Det Døde Hav, inden vi 

kommer til Jerusalem, hvor vi skal bo de næste 4 

nætter. Under opholdet her skal vi bl.a. en tur op 

på Oliebjerget, besøge Getsemane Have, gå Via Do-

lorosa gennem Den gamle By og besøge  Betlehem. 

Vi skal også stifte bekendtskab med det nye Jerusa-

lem og bl.a. opleve Chagalls kunstværker i Knesset 

og på Hadassah-hospitalet. Vi slutter med 3 nætter 

ved Genesaret Sø, hvor vi bl.a. skal sejle  på søen 

samt besøge Kapernaum og Nazaret, ligesom vi 

skal en tur op i Golan. Det bliver en rejse for livet. 

Lokal dansktalende guide er med på hele turen. 

 
Rejseplan:                                           
Tirsdag d. 10.5: Udrejse. 
Vi flyver med Norwegian fra Kastrup om morgenen og 
ankommer til Ben Gurion Lufthavn i Tel Aviv om-
kring middagstid. Turens første besøg bliver i Det 
gamle Jaffa (Joppe), der ligger helt ud til Middelhavet. 
Her går vi en tur rundt i byen og ser bl.a. Simons Gar-
vers Hus. Vi kører nu til indkvartering på Hotel Eshel 
Hashamron i Ariel, der er beliggende i Samaria, som 
ligger i hjertet af det bibelske Israel.  
Onsdag d. 11.5: Elon Moreh, Garizim bjerg, Shilo, 
“Bibelland”. 
Vi begynder vores tur i Elon Moreh, hvor Gud gav 
Abraham løftet: ”Jeg vil give dine efterkommere dette 
land”. Vi besøger også Garizim bjerg, velsignelsens 
bjerg, hvorfra vi kigger over  på Ebal bjerg, forbandel-

sens bjerg, som ligger ved byen Nablus. Det var her, at 
Jesus talte med den samaritanske kvinde ved brønden. 
Herefter kører vi til Shilo. I perioden mellem erobrin-
gen af landet og opførelsen af templet, da Josua delte 
landet i 12 stammer, stod pagtens ark i Shilo. Indtil 
ypperstepræsten Eli døde, valfartede israelitterne tre 
gange om året hertil for at ofre. Det var til Shilo, den 
lille Samuel blev bragt af sin mor, Hanna. Om aftenen 
får vi en spændende rundvisning i et ’Bibelland’, der 
ligger i tilknytning til hotellet. Her er der modeller af 
forskellige beretninger fra Det gamle Testamente. 
Torsdag d. 12.5: Jesu dåbssted, Jeriko, Det Døde 
Hav, Qumran, Den Barmhjertige Samaritaners 
Herberg, Jerusalem, Oliebjerget, Getsemane Have. 
Efter morgenmad forlader vi Samaria og kører til Qasr 
Al-Yahud ved Jordan-floden tæt ved Jeriko, som 
ifølge meget gammel tradition er Jesu dåbssted. Ste-
det blev i 2011 åbnet for besøgende, efter at have 
været lukket i 44 år. Herefter besøger vi Jeriko, hvor 
vi bl.a. ser de gamle udgravninger og køre forbi Za-
kæus’ træ. Vi kører nu ned til Det døde Hav, der er 
verdens lavest beliggende punkt, 400 meter under 
havets overflade. Her besøger vi Qumran, hvor de 
fantastiske fund af Dødehavsrullerne skete i 1947 
og hvor udgravningerne af Essener-munkenes bo-
plads findes. Efter frokost bliver der mulighed for at 
bade i Det døde Hav, hvilket er en helt speciel ople-
velse pga. det saltholdige vand. Vi kører nu op gen-
nem Judæas ørken og gør holdt ved Den Barmhjerti-
ge Samaritaners Herberg. Herfra fortsætter vi op til 
Den Hellige Stad, Jerusalem, hvor vores første møde 
med byen bliver fra Oliebjerget, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt over byen. Vi går nu ned ad Olie-
bjerget og ser Tårekirken, hvor Jesus græd over by-
en. Herefter kommer vi til Getsemane Have, hvor vi 
ser Alle Nationers Kirke,  inden vi kører til indkvar-
tering og middag på centralbeliggende hotel i den 
jødiske bydel, hvor vi skal bo de næste 4 nætter. 
Det er i dag Israels uafhængighedsdag, så der bliver  
mulighed for at opleve, hvordan det fejres, for dem 
der har lyst til en lille gåtur i byen efter middagen. 
Fredag d. 13.5: Betlehem, Hyrdernes Mark og He-
rodion.  
Vi kører til Betlehem, hvor vi bl.a. besøger den store 
imponerende Fødselskirke og skal en tur ud på Hyr-
dernes Mark. Efter et besøg på Kong Herodes fæstning, 
Herodion, syd for Betlehem, kører vi tilbage til Jerusa-
lem. Om aftenen er det en stor oplevelse at møde 
jøderne ved Grædemuren ved sabbattens begyndel-
se ved solnedgang.   



Lørdag d. 14.5: Gravhaven, Den gamle By, Skt. 
Anna-kirken, Betesda Dam, Via Dolorosa til Grav-
kirken, Kardoen, Grædemuren, Zions bjerg. 
Vi begynder dagen med en kort nadvergudstjeneste 
i Gordons Gravhave. Herfra kører vi til Løveporten 
og går ind i Den gamle By, hvor vi først kommer til 
Skt. Anna-kirken, der er bygget, hvor Maria blev født 
i forældrene Anna og Joakims hjem. Betesda Dam 
ligger ved siden af kirken. Turen ad Via Dolorosa, 
Smertens Vej med de 14 stationer, begynder ved Pila-
tus’ borg og slutter i Gravkirken. Det var ad denne 
vej, Jesus gik med korset til Golgata. Vi går nu gen-
nem den jødiske bydel med kardoen og passerer den 
genopbyggede Hurva-synagoge, inden vi kommer til 
Grædemuren, som er jødernes helligste sted. Herfra 
fortsætter vi videre til Zions Bjerg, hvor vi ser Ha-
negalskirken og Nadversalen. Resten af dagen er til 
fri disposition. Der er mulighed for at gå en tur i de 
spændende basargader i Den gamle By, handle, gå 
en tur på bymuren eller blot opleve folkelivet og 
den specielle atmosfære. Rejselederne vil også væ-
re behjælpelig med forskellige tilbud. Om aftenen 
vil der være mulighed for at gå en tur om på Ben Ye-
huda-gågaden for at opleve jøderne ved sabbattens 
afslutning. 
Søndag d. 15.5: Knesset, Israels-museet med mo-
delbyen, Yad Vashem og Chagalls vinduer i Ha-
dassah-hospitalet. 
Vi kører ud til Jerusalems nye bydel, hvor dagens 
første besøg bliver i det israelske parlament. Her 
får vi en rundvisning og ser bl.a. Chagalls udsmyk-
ning. Efter at have set Menorahen, den syv-armede 
lysestage, som står overfor Knesset, kører vi til Is-
raels-museet, hvor vi ser modelbyen af Jerusalem 
på Jesu tid. Herfra videre til Holocaustmuseet, Yad 
Vashem, der er et mindemuseum for de 6 millio-
ner jøder, der døde under 2. verdenskrig. Dagens 
sidste besøg bliver på Hadassah-hospitalet i Johan-
nes Døbers fødeby, Ein Kerem, hvor vi skal se de 
berømte Chagall-vinduer i synagogen. Herfra tilba-
ge til vores hotel.  
Mandag d. 16.5: Jordandalen, Beit Shean, Sachne 
Nationalpark, Nazaret, Nazaret Village, Genesa-
ret Sø, Hotel Ohalo.  
Vi må forlade Den Gyldne Stad og kører op gen-
nem Jordandalen. Første stop bliver ved Israels 
Pompej, Beit Shean, hvor vi skal se de spændende 
udgravninger af en romersk by. Efter besøg i Sach-
ne Nationalpark, hvor der er gode badeforhold pga. 
de varme kilder,  fortsætter vi til Nazaret, Jesu 

barndomsby, hvor vi ser den imponerende store 
Bebudelseskirke. Herefter besøger vi Nazaret Villa-
ge, hvor man har opbygget en landsby, som den så 
ud i det første århundrede, da Jesus var barn i Na-
zaret. Stedet er levendegjort, og man får Jesu liv og 
undervisning illustreret på en god og spændende 
måde. Vi nyder nu den smukke nedkørsel til Gene-
saret Sø og kommer frem til Hotel Ohalo, hvor vi 
indkvarteres og spiser middag.  
Tirsdag d. 17.5: Saligprisningernes bjerg, Tabgha, 
Peters kapel, Kapernaum, Magdala, sejltur på Ge-
nesaret Sø. 
Dagens første besøg bliver på Saligprisningernes 
bjerg, hvor Jesus holdt sin Bjergprædiken. Herfra  
kører eller går vi ned til Tabgha, hvor bespisnings-
underet fandt sted. Vi besøger også det lille kapel 
ved søen, hvor Peter modtog sit apostelkald. Næste 
besøg bliver i Kapernaum, hvor vi ser ruinerne af 
den gamle synagoge, inden vi kører til Magdala. 
Her gør vi et kort stop ved en nyudgravet lille 
landsby fra det 1. århundrede, hvor vi ser synago-
gen, inden vi skal på en uforglemmelig sejltur på 
Genesaret Sø. Måske bliver der også tid til en duk-
kert i søen inden middagen. 
Onsdag d. 18.5: Safed, Huladalen, Cæsarea Filip-
pi, druserlandsby, Bental bjerg, "Golan Heights 
Weinery". 
Vi besøger først kunstnerbyen Safed med de mange 
synagoger. Det var om Safed, at Jesus sagde: ”En 
by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules”. Herfra 
kører vi op gennem Huladalen til Cæsaerea Filip-
pi, hvor Peters bekendelse fandt sted. Vi går en tur 
gennem den naturskønne park til vandfaldet. Un-
dervejs til næste stop, som er en druserlandsby, 
betragter vi Hermon-bjerget, der er næsten 3000 m 
højt og hvor der som regel er sne på toppen. Vi 
fortsætter videre op på Bentalbjerget, hvorfra vi får 
udsigten ind over Syrien. Herefter kører vi ned 
gennem Golanhøjderne og slutter med et besøg på 
Golan Heights Winery, der er en moderne vingård. 
Torsdag d. 19.5: Hjemrejse. 
Vi må forlade Galilæa og Israel og kører til Ben Gu-
rion Lufthavn, hvorfra vi med Norwegian flyver 
tilbage til Danmark. Efter en oplevelsesrig og 
spændende rejse ankommer vi til Kastrup midt på 
aftenen. 

Forbehold for programændringer 



 
 

 
 
 
 
 

Rejseledere: 
Rhoda og Stig Christensen, Sønderborg 
 
Priser: 
Min. 25  deltagere:  Kr.    ,- pr. person 
Tillæg for enkeltvær.:  Kr.     ,-    
 
Priserne er kalkulerede ved kurs 6,5938 for 1 
US$ og der tages forbehold for eventuelle pris-
ændringer, der skyldes kursændringer og nye af-
gifter. Turen gennemføres efter  vore  norma-
le  regler  for grupperejser, som tilsendes på for-
langende. 
 
Priserne inkluderer:  
• Fly Kastrup/Tel Aviv tur/retur 
• Transfer fra og til lufthavnen i Tel Aviv   
• Indkvartering på gode turisthoteller (3*) på dob-

beltværelse  

• Alle værelser med bad/toilet, aircondition 
• Alle udflugter og  entréer ifølge program 
     Transport i busser med aircondition 
• Halvpension fra aftensmad 1. dag til morgen-

mad sidste dag  
• Lokal dansktalende guide 
• Drikkepenge til guide, chauffør og hoteller 
• Lufthavnsskatter i Danmark og Israel  
• 2 x 20 kg fri bagage + 10 kg håndbagage 
• Bidrag til rejsegarantifonden 
• Høretelefoner 
 
Ikke inkluderet:  
• Personlige udgifter 
• Drikkevarer 
• Frokost 
• Afbestillingsforsikring kr. 758,25 
• Rejseforsikring (brochure vedlægges sammen 

med bekræftelsen) 

TILMELDING senest den 8. februar (herefter på forespørgsel) til Felix Rejser, Korskærvej 25, 7000 Fredericia, tlf. 
7592 2022 (eller på www.felixrejser.dk) med angivelse af evt. enkeltværelse og afbestillingsforsikring. Herefter 
modtager du en opkrævning på depositum fra Felix Rejser på kr. 2.500,- pr.  person. Ca. 6-8 uger før afrejse bliver 
der sendt slutregning, navneliste m.m. fra Felix Rejser. Yderligere oplysninger kan du få hos rejselederne Rhoda og 
Stig Christensen, tlf. 74421268/40379523 og mail: stig-t@christensen.mail.dk. 

www.felixrejser.dk 
7592 2022 - fxr@felixrejser.dk 

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 

Teknisk arrangør: 

Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse! 

Rejsenr.: 303-2016 


