
ISRAEL i 2020 
 8 dages rejse til Israel 

 
Mandag d. 28. sept. til mandag d. 5. okt.  2020 

Åben sognetur fra Sdr. Felding sogn  
 

Arrangeret af Asia Tours Denmark  
i samarbejde med arbejdsgruppe fra Sdr. Felding missionshus 



ISRAEL sept./okt. 2020 
8 dage, hvor vi skal gå i Jesu fodspor og besøge mange af 
de steder, hvor Jesus levede og virkede. Herudover møder 
vi også det moderne Israel med dets kulturelle, religiøse 
og nationale udfordringer, når vi bor 2 nætter i Bethle-
hem, 2 nætter i Nazareth og 3 nætter i Jerusalem.  
  
 

Rejseplan 
1. DAG - Mandag d. 28. sept. - udrejsedag  
Vi rejser fra Billund og via Istanbul lander vi i Israel godt midnat. Efter 

ankomsten i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv kører vi direkte til vores 

hotel i Bethlehem. Her skal vi bo 2 nætter. 

2. DAG - Tirsdag d. 29. sept.  

Efter morgenmaden begynder vi dagen med en tur ud til ”Hyrdernes 
Mark”. Det var her englen ifølge gamle traditioner fortalte de måbende 
hyrder, at den længe ventede frelser var født i Bethlehem.    
Vi kører herefter til den ældgamle fødselskirke, som er bygget over 
den grotte, hvor Jesus blev født. Helt symbolsk må vi bøje os dybt ned 
for at komme ind gennem hovedindgangen til kirken. Da den romerske 
kejser Konstantin i 300-tallet som den første romerske kejser blev kri-
sten blev også hans mor, Helene, kristen. Hun besluttede at rejse til Det 
hellige Land og her bygge kirker over både Jesu fødested i Bethlehem 
samt det sted, hvor Jesus blev korsfæstet og begravet. Derfor byggede 
hun fødselskirken i Betlehem samt gravkirken i Jerusalem, og begge 
kirker står der den dag i dag.  
Efter frokosten kører vi til Jerusalem.  Vi kører med bussen til Oliebjer-
get, med den fantastiske udsigt over Kedrondalen, Tempelpladsen 
samt Jerusalem i øvrigt. Herfra går vi ned til Tårekirken, hvor Jesus 
græd over Jerusalem. Vi fortsætter ned til Alle Nationers Kirke i Getse-
mane Have med de århundredegamle oliventræer. Her var Jesus sam-
men med sine disciple den sidste aften, inden han blev taget til fange. 
Herfra  går vi gennem Kedrondalen op til Den gamle By for at følge Via 
Dolorosa (smertens vej), som ender i Gravkirken. Dagens program slut-
ter med, at vi besøger Grædemuren og Cardoen, inden vi returnerer til 
vores hotel i Bethlehem. 
 

3. DAG - Onsdag d. 30. sept.  

Vi står tidligt op, forlader hotellet og kører ned til Det døde Hav, hvor vi 

skal besøge Herodes den Stores mægtige fæstningsværk, Massada. Vi 

tager tovbanen op til fæstningen. Her hører vi den fantastiske historie 

om Massada, hvor ca. 1000 zeloter i år 70 holdt stand mod 15.000 ro-

merske soldater. Vi ser resterne af Herodes’ flotte palads, hvor der og-

så var dampbad! 

Fra Masada kører vi nordpå til Qumran, hvor man fandt de verdensbe-

rømte skriftruller. Efter frokost kører vi til et badested ved Det døde 

Hav, som indeholder ca. 30% salt. Det betyder at man kan ligge og læse 

avis - uden at synke ned! En unik oplevelse! Efter badning kører vi lidt 

nordpå til Jeriko og til Qasr al-Yahud ved Jordan Floden, hvor Jesus 

ifølge traditionen blev døbt af Johs. Døber. Vi får mulighed for selv at 

dyppe tæerne i floden! Vi fortsætter op gennem Jordan-dalen til vores 

hotel i Nazareth, hvor vi skal bo 2 nætter. Undervejs ser vi mange arabi-

ske landsbyer. 
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4. DAG - Torsdag d. 1. okt.  
Vi begynder dagen med at køre ned til Tiberias ved Genezareth Sø, hvor 

en skøn sejltur venter os. Vi hører ude på søen beretningerne om 

”stormen på søen” samt om Peters fiskefangst. Vi går i land i Ka-

pernaum, hvor vi ser synagogen og rester af Peters svigermors hus. Vi 

fortsætter til ”Saligprisningernes Bjerg” med den fantastiske udsigt over 

søen.  

Efter frokost kører vi op i Øvre-Gallilæa. Vi skal op til den ret nye og 

spændende udgravning ved ”Tel Dan”. Vi ser den ældgamle port, som 

Abraham måske gik ind ad, da han kom til landet. Herefter kører vi til 

Banjas-kilden, en af Jordan-flodens kilder. Det er her ved Cæsarea-

Filippa, vi har Peters berømte bekendelse af Jesus som Messias. Vi skal 

også se det smukke Banjas Vandfald. På vej hjem ser vi Magdala, hvor 

Maria Magdalene kom fra.  

5. DAG - Fredag d. 2. okt. 

Vi besøger først Bebudelseskirken som er bygget over det sted, hvor 

englen Gabriel fortalte Maria om hendes mægtige opgave: at føde Guds 

egen søn! Vi besøger herefter Nazareth Village, som er en lille ”levende” 

landsby, bygget som på Jesu tid. Lokale ”skuespillere” viser os, hvordan 

livet blev levet på Jesu tid, Her får vi en frokost, magen til den, som  Je-

sus selv dengang kunne have fået. 

Herefter kører vi til Karmels bjerg, hvor Elias kæmpede mod Ba’als-

præsterne. Herefter til Jerusalem til indkvartering på vores hotel. 

6. DAG - Lørdag d. 3. okt. 

Vi begynder med en kort gudstjeneste i Gordons Gravhave, et utrolig 

fredfyldt sted midt i en larmende storby. Herfra går vi gennem Dama-

skus-porten ind i de spændende bazargader op til Redeemer Church, 

hvor vi forventelig skal møde Israelsmissionens danske præst, David Ser-

ner. Vi spiser frokost i Redeemer Church, hvorefter vi slipper shoppe-

genet løs i bazargaderne.  

7. DAG - Søndag d. 4. okt. 
Vi besøger først Yad Vashem, Israels verdenskendte holocost-museum. 

Herfra kører vi til Mahane Yehuda, Jerusalems store grønt-, slik-, frugt– 

og madmarked, hvor vi finder frokosten. Herefter kører vi ned til Den 

gamle By, hvor vi besøger Davids Byen på Ofel-højen. Vi får her en rund-

visning i de fascinerende udgravninger af jebusitternes by, som kong 

David i sin tid indtog. Vi slutter med med at gå de tre kvarter i Hezakias’ 

tunnel, som slutter ved Siloa Dam. Herfra den stejle tur op til Den gamle 

by og ind i den nye jødiske bydel, hvor vi ser resterne af Ezekias’ mure 

fra ca. 800 f.Kr.  

8. DAG - Mandag d. 5. okt. - hjemrejsedag 
Vi flyver fra Ben Gurion Lufthavn i Tel Aviv og via en mellemlanding i 

Istanbul lander vi i Billund. 
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Pris og øvrige oplysninger 

Pris for turen pr. deltager er ca. kr. 9.550,- * 
Prisen inkluderer:  
• Halvpension på hele turen i Israel.  

• Frokost i Nazareth. 

• Fly Billund - Tel Aviv  - med mellemlanding i Istanbul 

• 3*** hoteller i Israel 

• Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse eller 3-4 pers. familievæ-

relse m/bad og toilet 

• Entreer og udflugter ifølge programmet 

• Drikkepenge til guide, chauffører, hoteller m.v.  

 
Prisen inkluderer ikke: 
Øvrig forplejning, drikkevarer og forsikringer.  

  

Pris, tilmelding og betaling 
* Ved tilmelding og betaling af hele turen senest to. d. 9. jan. 2020 er rej-

sens pris kr. 9.550,-. Ved betaling efter denne dato afhænger turens pris af 

dollarkurs samt flybillet-pris.  

*nb: den endelige pris oplyses på orienteringsmødet d. 9. jan. idet der kan 

blive tale om en mindre regulering. 

* Enkeltværelsestillæg kr. 3.500,- 

* Tilmelding og betaling sker på Asia Tours Denmarks konto i Vestjysk 

Bank: 7651 1292088 - eller mobilpay på 40252860. Tilmeldingsblanket til: 

AsiaToursDenmark@gmail.com  

* min. Deltagerantal: 20. Det er 50 billetter, så her gælder ”først-til-mølle-

princippet”.   

 

Afbestilling m.m. 
Ved afbestilling af andre årsager end sygdom, ulykke og andre opståede 

faktorer (som din egen afbestillingsforsikringen dækker) gælder følgende:   

* Det indbetalte beløb refunderes minus kr. 2.000,- samt prisen for flybillet, 

da denne er ikke-refunderbar.  

* Hele rejsens pris er tabt, hvis der afbestilles inden for seks uger før afrej-

setidspunktet 

------------- 

Der tages forbehold for ændringer i programmet, som skyldes lokale for-

hold eller ændringer i flytider.  

 

Øvrige oplysninger 
Du er velkommen til at kontakte rejselederne på ovennævnte mail eller på 

mobil 40252860 for yderligere oplysninger. 
 

Arrangør og rejseledere 
Rejseledere: Esther og Orla Villekjær, Skjern 

Rejsen arrangeres:  

af AsiaToursDenmark i samarbejde med arbejdsgruppe fra Sdr. 

Felding missionshus: Helle og Leif Larsen, Kirsten og John An-

dersen samt Birgit og Georg Sangill.  
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