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NYE OPLEVELSER Israel/Palæstina 

Dette er rejsen for dig, der allerede har været i Israel/Palæstina 
med Rasmus Birkerod og ønsker at kombinere afslapning med 
endnu flere oplevelser i området. 

Journalist Rasmus Birkerod er stadig guide på rejsen. Men denne 
gang skifter vi base og bor alle ugens 7 nætter i Tel Aviv og tager 
på udflugter derfra. 

Vi skal opleve Pontius Pilatus hjemsted i Caesarea ud til 
Middelhavet, korsfarerbyen Akko og gå rundt i de smukke grotter 
ud til havet ganske få meter fra grænsen til Libanon. Vi besøger 
den imponerende basar og den smukke moske i den 
palæstinensiske by Nablus.  

Og så skal vi selvfølgelig gense Jerusalem. Tag med Rasmus på 
byvandring eller gå på opdagelse på egen hånd og fordyb dig i 
noget af det, du ikke kunne slippe første gang, du var der. 

Vi kommer helt tæt på herlighederne i Tel Aviv. Den 
ejendommeligt vibrerende stemning af innovation, frisind, kunst, 
kultur, fest, sol, hav og ubekymret glæde. Det bliver vores hjem på 
et tidspunkt af året, hvor der stadig er sommer- og strandliv langs 
promenaden.     

Tag med, hvis du er en af dem, der ikke har fået nok af 
Israel/Palæstina og kunne tænke dig at dykke endnu mere ned i 
denne forunderlige og del af Mellemøsten. 

 
Pris 
14.500 per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 3.500 kr.  
Tilmeldingsfrist: 10. februar 2019. 
  
 Inkluderer: 
 Alle overnatninger på 3-stjernet hotel.  
 Morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Tel Aviv  
 Bustransport 
 Alle udflugter og entréer ifølge program 
 Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
Inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer 
 Frokoster (ca. 15 USD per person / per dag)  
 Forsikringer  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG: Vi mødes tidligt om morgenen i Københavns Lufthavn, 
stiger ombord på flyet og lander fire en halv time senere i Tel 
Aviv. Her møder vi vores bus og bliver kørt direkte til vores hotel, 
der ligger centralt og tæt på stranden.   

DAG 2 

TEL AVIV: Vi lægger ud med en byvandring til nogle 
stemningsfyldte hjørner af byen. Vi skal opleve Independence 
Hall. Det var her i dette lokale, at David Ben-Gurion proklamerede 
staten Israel den 14. maj 1948. Imponerende nok står værelset 
fuldstændig som for 71 år siden.   

Vi går videre ad byens skyggefulde boulevarder til det farverige 
Carmel Market, der er det største i byen. Vi går gennem Tel Avivs 
ældste kvarter, det lækre Neve Tsedek, der i dag er byens 
bohemekvarter. Fyldt med gallerier, fashionable 
genbrugsforretninger og hyggelige cafeer. Om eftermiddagen er 
det på med badetøflerne. Vi skal i vandet. 

 

DAG 3 

CAESAREA/AKKO: Vi står tidligt op og begiver os mod nord langs 
middelhavskysten. Her skal vi se den romerske by Caesarea med 
dens imponerende teater. Det var her den romerske statholder 
Pontius Pilatus holdt til. Vi går en tur langs vandet på romernes 
gamle væddeløbsbane, Hippodromen. Her kan vi uden problemer 
forestille os statholderen sidde og skue ned over kombattanterne, 
mens han nyder de milde vinde fra Middelhavet. Pilatus elskede 
Caesarea lige så meget som han hadede Jerusalem.   

Hen på formiddagen fortsætter vi mod nord og kører til Akko, 
hvor der fortrinsvis bor israelske arabere. Akko er i historien 
kendt som korsfarernes højborg. Vi tager en bådtur rundt om 
byens imponerende mure og spiser frokost et sted i den gamle by.     

 

 

 

 



 

Senere kører vi helt op til Libanons grænse og tager den lille 
kabelbane ned til de smukke grotter ved Rosh Hanikra, Israels 
nordvestligste hjørne.  

DAG 4 

TEL AVIV: En halvdagsudflugt til forstaden Ness Ziona, hvor en af 
Rasmus´ private venner bor. Vi ser hvordan en helt almindelig 
israelsk familie lever - og får en kop kaffe, mens der bliver 
lejlighed til at stille spørgsmål. Senere tager vi på shopping i det 
lokale supermarked, inden vi får en dukkert ved den nærliggende 
strand. Tid om eftermiddagen på egen hånd.   

DAG 5 

JERUSALEM: Vi står tidligt op, for nu skal vi have et gensyn med 
Jerusalem. Rasmus er vært for en guidet tur gennem den gamle by. 
Men vil man hellere bruge dagen på at udforske mere af den del af 
byen, der gjorde størst indtryk på første rejse, så gør man det.  

Selvom man har været i Jerusalem 100 gange, så føles det altid 
som første gang. Altid nye impulser og nye oplevelser, der gør 
langvarige indtryk.  

DAG 6 

NABLUS: Her udforsker vi Vestbreddens nordlige del. På den 
første rejse havde fokus på de sydlige byer, Betlehem og Hebron. 
Nablus er til gengæld kendt for den enorme basar i den gamle by 
og den store moske med den karakteristiske grønne kuppel. Men 
her ligger også et moderne hospital, et universitet og to kirker. For 
slet ikke at tale om en af byens andre stoltheder; nemlig at man 
her bryster sig af, at man laver Mellemøstens bedste dessert. 

På Gerizimbjerget, der omkranser Nablus ligger landsbyen Kiryat 
Luza. Den skal vi også besøge, for her holder et af de to eneste 
tilbageværende samaritanersamfund til.  Vi genopfrisker et lille 
stykke bibelhistorie og historien om den barmhjertige 
samaritaner.   

DAG 7 

TEL AVIV: En dag på egen hånd.  Rasmus er vært for en vandretur 
til den gamle bydel i Jaffa, som i dag er et hjemsted for mange 
lokale kunstnere. Nogle vil måske hellere besøge byens 
anerkendte kunstmuseum Tel Aviv Museum of Art.  Eller hvad 
med en dag ved en af de mange strande?    

DAG 8 

Hjemrejse.  

 

 

 

 



 
 

PRAKTISK 
 
ANTAL DELTAGERE: Rejsen bliver gennemført ved minimum 14 
deltagere. 

REJSEGARANTIFONDEN: Rejsen er omfattet af 
rejsegarantifonden. Teknisk rejsearrangør er VIVA Tours, som har 
rejsegarantinummer 1243. VIVA Tours håndterer alt omkring 
billetter, betalinger, booking af fly etc.   

BETALING: VIVA Tours opkræver depositum på 3.000 kr. 
umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.   

FYSIK OG HELBRED: Du skal være forberedt på, at vi skal gå en 
del. Du behøves absolut ikke være i topform – men blot være 
almindeligt godt gående.     

VACCINATION: Vaccination mod Hepatitis A og Difteri-
Stivkrampe anbefales. 
 
FORSIKRING: Alle skal være forsikret. Det blå sygesikringskort 
dækker ikke i Israel og på Vestbredden. Rejseforsikring kan 
tegnes i Gouda Forsikring. Pris ca. 300 kroner.   

PAS: Skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse. 

ÆNDRINGER: Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.   

MÅLTIDER: Morgenmad og aftensmad er inkluderet alle dage. Vi 
betaler selv frokost. Pris ca. 15 USD per dag.   
 
____________________________________________________________________________ 
 
TILMELDING: Send en mail til mig, hvor følgende fremgår. 
 
Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 
Adresse 
Telefonnummer 
Mailadresse 
Dit pasnummer 
Passets udløbsdato 
CPR-nummer – kan også indtelefoneres. 
 
Bemærk tillægspris på 3.500 kr. ekstra, hvis du rejser single. Ved 
tilmeldingen skal du oplyse, om du er interesseret i at bo på 
værelse med en anden singlerejsende af samme køn. I det tilfælde, 
at det lykkes at lave et match, sparer du naturligvis ekstragebyret.   
 

 

 

 

 


