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..BIRKEROD  INDSIGT.. 
- Størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde 

 



 

PILGRIMSVANDRING PÅ VESTBREDDEN 

Intet sted er det så oplagt at tage på pilgrimsvandring som i det 
bibelske højland. Vestbreddens ukendte natur gemmer på 
oplevelser, der er storslåede, gribende og overraskende. Her 
møder du frodige dale, dybe kløfter, dramatiske ørkenlandskaber, 
olivenlunde og uforglemmelige udsigter. 

Landskabet er både råt og smukt, brutalt og sensitivt – og så 
vidner mange af de ældgamle terrasser om en frodighed, der går 
flere tusinde år tilbage. Netop den frodighed bliver også 
bemærket i Det Gamle Testamente, da Moses sender sine spejdere 
op fra ørkenen for at udforske området.   

 De drog op i Sydlandet og kom til Hebron (… )De kom ind i 
 Eshkol-dalen, og her skar de en vinranke med en enkelt 
 drueklase af; der måtte to mand til at bære den på en stang. 
 De tog også nogle granatæbler og figner med sig.   

På denne pilgrimsvandring er sanserne i fokus. Dufte, lyde og 
smagsoplevelser fra Vestbredden vil slå rod i din hukommelse – 
og du vil komme hjem med nære oplevelser, du aldrig glemmer.  

BIRKEROD INDSIGT samarbejder direkte med professionelle 
palæstinensiske lokalguider, der kender hver en sti i området og 
har mange års erfaring. Desuden deltager også en dansk 
rejseleder på turen. 

Vi flyver fra København til Tel Aviv. Vi har to baser undervejs. 
Først tre nætter i den nordlige del af Vestbredden. Dernæst tre 
nætter i den sydlige del, inden vi når endemålet for vandringen 
med et ophold og en overnatning i Jerusalem.   
  
Pris 
14.900 kr. per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 3.500 kr.  
  
 Inkluderer: 
 Dansk rejseleder 
 Professionel lokal vandreguide 
 Alle overnatninger, inkl. morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Tel Aviv  
 Bustransport 
 Alle drikkepenge til chauffør, lokalguide og hotelpersonale 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
 Inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer 
 Frokoster (ca. 15 USD per person / per dag)  
 Forsikringer 
 Forplejning på flyet – kan dog købes.  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

Vi lander i Tel Aviv og har et par timers rejse herfra, indtil vi er 
fremme ved vores hotel på Vestbredden, som bliver vores base de 
første tre nætter. Velkomstmiddag om aftenen.        

DAG 2 

NABLUS-området. Rejsens første vandretur venter. Vi lægger ud 
på en bakketop nord for Nablus. Her går vi gennem de smukke 
landskaber langs citronplantager og gennem helligdomme fra 
antikkens tid. Stien fortsætter på en højderyg, hvor vi passerer 
marker og gårde i retning mod Ebals Bjerg, der i det gamle 
testamente omtales som ”forbandelsesbjerget”. Før vi når Ebalds 
Bjerg går stien nedad til den smukke by Nablus, der er 
endestationen for turens første vandretur. Her er der mulighed for 
at opleve byens imponerende basar – eller blot tage et hvil og se 
på byens liv – og måske smage en af områdets stoltheder, kanafeh, 
en dessert, der består af mild hvid ost, brød og sirup. Efter et par 
timer i Nablus kører vi hjem til hotellet midt på eftermiddagen. 

Dagens vandrelængde: 9 km. 

DAG 3 

NABLUS-området: Endnu en dag i den smukke natur på 
Vestbredden. Vi går gennem smuk natur og fredfyldte landsbyer -  
og vil på et tidspunkt kunne nyde den fantastiske udsigt over 
Jordan-dalen i baggrunden. Undervejs ser vi antikke cisterner, 
levn fra romertiden og bedårende landskaber.   

Dagens vandrelængde: 15 km.  

DAG 4 

JERIKO-området. Vi tjekker ud fra vores hotel om morgenen og 
kører ned mod den sydlige del af Vestbredden, hvor vores base 
bliver et hotel nær Betlehem. Så mødes vi i receptionen med 
vandreskoene på. For nu venter der endnu flere store oplevelser. 
Nemlig en uforglemmelig vandretur gennem det maleriske Wadi 
Qelt. Vi er i ørkenområdet nu, hvor vi blandt andet ser ruinerne af 
kong Herodes vinterpalads. For slet ikke at tale om St. George 
kloster, der hænger på kanten af en stejl klippevæg. Her søgte 
munke allerede i 400-tallet ro og afsondrethed. Vi runder dagen af 
med en dukkert i Det Døde Hav – verdens laveste punkt på jorden. 

Dagens vandrelængde: 10 km.  
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DAG 5 

BETLEHEM-området. Tidligt om morgenen besøger vi 
Fødselskirken i Betlehem – en af verdens ældste kirker, der er 
bygget over det sted, hvor Jomfru Maria fødte Jesus. Herefter går 
vi gennem en frugtbar dal. På et tidspunkt vil flere og flere 
kameler og husdyr komme til syne – det er fordi, vi er ankommet 
til en af de lokale beduinlandsbyer. Vores vandresti fortsætter ned 
langs en imponerende dyb kalkstenskløft, der gemmer på huler, 
der gennem mange år er blevet anvendt som boliger. Senere er vi 
fremme ved en lokal arabisk landsby, hvor vi spiser frokost, inden 
vi kører tilbage til vores hotel i Betlehem.   

Dagens vandrelængde: 14 km.  

DAG 6 

HEBRON-området. Vi lægger ud ved byen Bani Na´em. Herfra 
vandrer vi gennem frugtbare landbrugsområder mod Hebron. 
Frugtbarheden i området blev også beskrevet i Det Gamle 
Testamente. Her beskrives det, hvordan Moses sendte sine 
spejdere ind i højlandet, hvorefter de vendte tilbage og fortalte, at 
der måtte to mand til at bære en vindrueklase. I Hebron møder vi 
Patriarkernes Grav, hvor Abraham, Sarah, Isak, Rebekka, Jakob og 
Lea ligger begravet. Derfor er byen verdens næsthelligste by for 
jøder – og verdens fjerde helligste by for muslimer. Vi går en tur 
gennem den gamle by og oplever de politiske realiteter i byen på 
nært hold.  

Dagens vandrelængde: 8 km.  

DAG 7 

JERUSALEM: Sidste etape af pilgrimsvandringen slutter i 
Jerusalem. Vi kører tidligt om morgenen i bus til Oliebjerget, 
hvorfra morgenlyset giver os en smuk udsigt ned over det, vi skal 
bruge dagen på: Den Gamle By i Jerusalem.  

Herfra starter gåturen ned langs den jødiske kirkegård til 
Getsemane Have. Efterfølgende går vi i fodsporene på 
århundreders pilgrimme, når vi følger Jesu lidelsesvej -Via 
Dolorosa – til Golgata og Den Hellige Gravs kirke.   

Midt på eftermiddagen kommer vi helt tæt på de ultraortodokse 
jøder, når vi går gennem deres kvarter Mea Shearim. Aftentur til 
Grædemuren. 

Dagens vandrelængde: 8 km.  

DAG 8 

Hjemrejse. 

 

 

 

 



SIKKERHED:  

 

Jeg er altid tryg, når jeg rejser i Israel og på Vestbredden, og jeg 

har ingen problemer med at tage min kone og børn med til 

området.   

 

Jeg har tidligere oplevet, at rejsedeltagere har været skeptiske 

omkring sikkerheden, inden de tog til Israel – men aldrig, mens de 

var på rejse med mig i området.   

 

Opstår der demonstrationer i et enkelt kvarter eller bydel, undgår 

jeg at færdes i det område – ligesom jeg i øvrigt ville gøre, hvis jeg 

havde udenlandske gæster på visit i København, og der var 

demonstrationer på Nørrebro.” 

 

Rasmus Birkerod 

 

 
 

PRAKTISK 
 
ANTAL DELTAGERE: Der er plads til max. 10 deltagere på rejsen.   

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 3.500 kr. 
umiddelbart efter tilmelding.    

FYSIK OG HELBRED: Hver dag på rejsen går vi mellem 8-15 km. 
Dette er ikke i højt tempo, og vi holder pauser ind i mellem. Men 
du skal være vant til at gå.        

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.   
 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIRKEROD INDSIGT åbnede i 2017 og fokuserer på skabe ”tillid 
og indsigt via det menneskelige møde”. Virksomheden er startet af 
Rasmus Birkerod, der er journalist og gennem 11 år nyheds- og 
debatvært på TV2 ØST.   
 
Han er kommet i Israel/Palæstina gennem de seneste 22 år, hvor 
han har stået i spidsen for studierejser, sognerejser, læserrejser 
og efteruddannelsesrejser for journalister og fotografer.    

Han var ophavsmand, redaktør og studievært på de prisvindende 
tros- og eksistensprogrammer HVEM ER DU! og Præstens Lektie.   

Tillid og indsigt via det menneskelige møde” er den røde tråd i 
hans arbejde, hvad enten han arrangerer rejser, holder foredrag, 
rådgiver i kommunikation eller fungerer som ordstyrer ved 
debatarrangementer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg ønsker en verden, hvor flere mennesker møder verden 

tillidsfuldt. Det er i det menneskelige møde, at tillid opstår. Derfor 

har alt, hvad jeg arbejder med dette fokus: At skabe  

indsigt gennem det menneskelige møde. Det er også mit 

udgangspunkt, når jeg tilrettelægger rejser.”  

Rasmus Birkerod 

Det særlige ved en rejse til Israel og Palæstina er, at den på en 

særlig facon slår rod i ens indre. Den forbløffer og udfordrer i et 

område af verden, hvor ingenting forekommer ligegyldigt. Den 

griber mig.  

 

For uanset om jeg på rejsen beskæftiger mig med historie, 

religion, politik eller de store naturoplevelser, så er alt 

vibrerende. Jeg er følelsesmæssigt involveret.  

 

Heri ligger min største forundring: At blot en uges rejse i 

Israel/Palæstina gang på gang viser sig også at være et stykke 

personlig udvikling.   

 

 

Rasmus Birkerod 



Se flere anbefalinger på www.birkerod-indsigt.dk 

Anbefalinger fra tidligere rejsende med BIRKEROD INDSIGT: 

 
 
 
 
 

 
”Fremragende formidling og vitaliserende indsigt.”  

Otto Ejsing,  
speciallæge psykiatri,  

Herning, 2019 
 
”Vi har været gennem et fantastisk program. (…) I øvrigt dejligt, at alt er 
med i prisen. Vi har ikke brugt mange lommepenge.” 

Inger Baungaard,  
pensioneret sparekassedirektør,  

Juelsminde 2019 
 
”Ubeskrivelig rejse. Den vil altid sidde i vores hjerter og hjerne.” 

Ole Glahn,  
kommunalbestyrelsesmedlem og tidligere MF,  

Viskinge, 2018 
 
”En fantastisk rejse, hvor vi blev udfordret i vores forestillingsverden og 
livssyn.” 

Hans Rørbech,  
pensioneret gymnasielærer,  

Kalundborg, 2018 
 
”Et af mit livs største highlights! (..) Ingen rejsedeltagere bliver overset, og 
alle bliver værdsat og medinddraget!”   

 Michael Janum Fuglsang,  
førtidspensionist,  

Sorø, 2018 
 
”…Og så fungerer alt det praktiske bare, så der er plads til et spændende 
program.” 

Anne E. Jensen,  
formand DSUK,  

tidl. medlem af Europa-Parlamentet,  
Kalundborg, 2018 

 
”Altid konstruktivt, sobert og engagerende (…) Det var tryghed fra først 
til sidst.” 

Christen Galsgaard,  
direktør,  

Sorø, 2018 
 
”En rejse så bevægende og overvældende en oplevelse, at jeg altid vil have 
den med mig.” 

Lisbet Carlsen,  
producer,  

Næstved, 2017 
 
 

 

 

 



 

TILMELDING så længe der er pladser (max. 10): 

 
Send en mail til Rasmus Birkerod: info@birkerod-indsigt.dk. 
Følgende skal fremgå på tilmeldingen: 
 
Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 
Adresse 
Telefonnummer 
Mailadresse 
Dit pasnummer 
Passets udløbsdato 
CPR-nummer 
 
Om CPR-nummer  
Luftfartsmyndighederne har pligt til at indsamle CPR-numre ved 
indrejse til Israel. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Det skal 
indleveres mundtligt, evt. pr. telefon – kontaktinfo herunder. 
 
Singlerejsende: Det koster 3.500 kr. i tillæg, hvis man bor alene. 
Hvis du rejser single, så skriv til os, om du har lyst til at bo 
sammen med en anden. Så vil vi forsøge at lave et match, hvis det 
kan lade sig gøre. I givet fald sparer du enkeltværelsestillægget.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 
Rasmus Birkerod, tlf. 3027-2319 

..BIRKEROD  INDSIGT.. 
- Størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde 

 


