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PÅSKEREJSE

Rejseledere:

Anja og Thomas Enevoldsen,
Holstebro

Oplevelser på rejsen

16.-23. april

felixrejser.dk/paaske

At fejre påske i Israel er noget helt specielt!
Vi mærker den særlige intensitet over byen,
hvor påskens begivenheder fandt sted for knap
2000 år siden. Vi begynder i Galilæa, hvor vi
besøger de kendte steder fra Bibelens fortællinger om Jesu liv i Nazaret og omkring Gene
saret Sø. Vi oplever Israels mangfoldige natur
fra det frodige og smukke Golan til den golde
ørken ved Det Døde Hav. I Jerusalem går vi ad
Via Dolorosa, 'Smertens Vej' og kommer til den
tomme grav i Gravhaven, hvor vi deltager i en
festlig gudstjeneste påskedag.

16
apr

Udrejse tidligt tirsdag morgen via Wien. Fra Tel Aviv kører vi til indkvartering i Tiberias.

17
apr

Besøg i Det Danske Hus i Poriya, hvorefter vi kører til
Jesu barndomsby, Nazaret. Her ser vi Bebudelseskirken
og Nazareth Village, en gengivelse af en landsby på
Jesu tid, efterfulgt af et let bibelsk måltid. Herefter tilbage til en uforglemmelig sejltur på Genesaret Sø. Besøg i Magdala, Maria Magdalenes hjemby.

18
apr

Skærtorsdag begynder med et besøg i Tabgha og videre op på Saligprisningernes bjerg, hvor Jesus holdt
Bjergprædikenen. Videre til Banias, også kaldet Cæsarea Filippi, hvor Peters bekendelse fandt sted. Videre
gennem Golanhøjderne til Bentalbjerget med flot udsigt. Vi slutter med et besøg i Kapernaum med ruinerne.

19
apr

Langfredag kører vi fra Galilæa gennem Jordandalen
til Jesu dåbssted, Qasr Al-Yahud. Hvis muligt besøger
vi ’Seeds of Hope’ i Jeriko, oprettet af Tass Saada ’Snigkytte for Arafat’. Gennem Judæas ørken til Den Hellige
Stad, Jerusalem, hvor vi nyder udsigten fra Oliebjerget
ud over Jerusalem. Vi går ned ad Oliebjerget til Tårekirken og Getsemane Have med Alle Nationers Kirke.

20
apr

Dagen begynder med besøg på Zions bjerg med Hanegalskirken og Nadversalen. Herefter besøger vi Det
Danske Hus i Jerusalem. Vi besøger Betesda Dam og
Skt. Annekirken. Påskens budskab bliver mere intenst,
når vi går ad Via Dolorosa, ’Smertens Vej’, til Gravkirken. Grædemuren.

21
apr

Påskedag er fridag. Mulighed for at deltage i en festlig
skandinavisk påskegudstjeneste i Gordons Gravhave.
Eftermiddagen er til fri disposition. Rejselederne kommer med råd og forslag.

22
apr

Gennem Judæas ørken til Herodes’ imponerende klippefæstning, Masada. Senere får vi mulighed for at flyde
i det saltholdige vand i Det Døde Hav. Vi slutter med
en gåtur op til Davidskilden i oasen Ein Gedi, hvor kong
Saul mødte David.

23
apr

Hjemrejse. Efter en uforglemmelig påske i Israel flyver
vi tirsdag eftermiddag fra Tel Aviv via Wien til Kastrup
Lufthavn.

8 dage
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Kr.

13.975,-

Pris pr. person i enkeltværelse:

Kr.

17.075,-

Det får du for prisen:
•
•
•
•
•

7 nætter på 3* hoteller
7 x morgenmad, 1 x frokost (17/4), 7 x middag
Udflugter og entréer ifølge program
Lokal dansktalende guide
Transport i egen turistbus

Danske rejseledere + Fly t/r + Drikkepenge til hoteller, chauffør
og guide + Headsets + Skat og bidrag til rejsegarantifonden

Udrejse fra Kastrup
Tilmelding:
Rejsen kræver:
Deltagerantal:
OBS:

Inden den 12/2
Herefter ring og hør om pladser.
Særlige pasregler. Se faktura ved
bekræftelse.
Minimum 20 personer
Forbehold for ændringer
Alm. god fysik

