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DET SYDLIGE ISRAEL   

Negevørkenen og det sydlige Israel er bedårende smukt og fyldt 
med store oplevelser.  

Her kommer du til at bo på kibbutz i Negevørkenen, sejle på Det 
Røde Hav og udforske de farverige ørkenkløfter ved Israels 
sydligste by, Eilat.   

Jeg har boet fast i Eilat, da jeg midt i 1990´erne var udstationeret 
for Tjæreborg og Spies Rejser. Det er et fantastisk område. Alene 
lyset, der lægger sig henover Edombjergene ved solnedgang er 
betagende. De høje vandtemperaturer i oktober på ca. 24 grader 
gør strandlivet ideelt til en dukkert. Derudover får vi andre store 
oplevelser, hvad enten vi er på vandretur, oplever delfinerne i 
Dolphin Reef, udforsker bjergene ved Det Røde Hav i jeeps eller 
ser de farvestrålende fisk ved korallerne ud for Coral Beach.  

Men vi skal mere end det. Vi skal også opleve det forbløffende ved 
at lægge sig og flyde i Det Døde Hav, vandre i oasen ved Ein Gedi – 
og så skal vi selvfølgelig opleve Jerusalem.  

Her går vi i fodsporene på århundreders pilgrimme, når vi begiver 
os ned ad Oliebjerget til Getsemane Have og videre gennem Den 
Gamle By i Jerusalem til Gravkirken.   

Jeg er guide på rejsen. Velkommen til! 

Rasmus Birkerod 

Pris 
17.995 kr. per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 4.000 kr.  
Tilmeldingsfrist: Senest 15. juni 2023.  
  
 Inkluderer: 
 Alle overnatninger (1 x kibbutz, 4 x Eilat, 2 x Jerusalem).   
 Morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Tel Aviv. 
 Rasmus Birkerod som dansktalende guide.  
 Bustransport. 
 Drikkepenge til chauffør og lokalguide. 
 Bidrag til Rejsegarantifonden. 
 
 Inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer. 
 Frokoster (ca. 125 kr. per person / per dag).  
 Forsikringer.  
 Forplejning ombord på flyet. 
 Snorkling eller dykning med delfiner – se praktisk info. 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG OG KIBBUTZ: Afrejse fra Københavns Lufthavn. Når vi 
ankommer til Israel, møder vi vores bus, og så går turen ellers stik syd. 
Første destination er en kibbutz, som ligger midt ude i Negevørkenen. 
Her skal vi bo den første nat. Vi indlogerer os på vores værelser, inden 
vi går en aftentur rundt på kibbutzen. Hen på aftenen spiser vi middag i 
kibbutzens spisesal.    

DAG 2 

NEGEVØRKENEN: Efter morgenmaden gør vi klar til at snøre skoene. Vi 
skal nemlig først opleve Negenvørkenen på nærmeste hold og begynder 
dagen med en vandring på ca. 4 km gennem de smukke og rå 
landskaber i ørkenen omkring Ein Avdat.  

Senere fortsætter vi vores rejse syd på mod Det Røde Hav. Turen går 
blandt andet gennem det fantastiske krater ved ørkenbyen Mitzpe 
Ramon, hvor vi spiser vi frokost. Herefter venter to timers kørsel 
gennem Negevs forbløffende golde ørken, inden vi hen på 
eftermiddagen ankommer til Israels sydligste by, Eilat, der ligger ud til 
Det Røde Hav. Her er klimaet pragtfuld sidst i oktober – typisk mellem 
27-30 grader. Her skal vi bo de næste fire nætter. 

Vi tjekker ind på vores hotel, inden vi går ned til stranden. Her 
overværer vi det usædvanligt smukke, rødlige lys over Edombjergene, 
mens solen går ned. Måske er der nogen, der har lyst til en dukkert i Det 
Røde Hav?    

DAG 3 

EILAT OG DET RØDE HAV: Det mytiske røde hav skal selvfølgelig også 
opleves på vandet. Det var dette hav, som ifølge Det Gamle Testamente 
delte sig i to, så Moses og israelitterne kunne gå tørskoet igennem det, 
da de var på flugt fra faraoens soldater.  

Derfor skal vi ud og sejle. Fra vores båd kan vi se til Jordan, Saudi-
Arabien og Egypten. Vi indtager vores frokost ombord og har man lyst, 
så kan man hoppe i vandet fra båden. Vi kan låne snorkler og masker af 
kaptajnen.  

Sidst på eftermiddagen venter en helt særlig oplevelse. Den står på jeep 
tour, når vi hen mod solnedgangstid udforsker det mageløse 
bjergområde tæt på grænsen til Egypten.     

DAG 4 

RED CANYON: Eilats bjerge er usædvanligt smukke og kendetegnet ved 
sandstenens mange farver. Et godt sted at opleve det på nærmeste hold 
er Red Canyon en halv times kørsel fra Eilat. Vi kører derop i bus, og så 
venter en smuk 5 kilometers vandring gennem et udtørret flodleje med 
smalle, farverige kløfter.  

 

 

 

 

 



 

Om eftermiddagen er der tid på egen hånd. Måske er der nogen, der har 
lyst til at gå på opdagelse i Eilat – eller måske se undervands-
observatoriet tæt på den egyptiske grænse – se pris under praktisk info.    

DAG 5 

EILAT: Afslapningsdag. Da jeg boede i Eilat, så havde jeg afgjort et 
favoritsted, når jeg skulle slappe af på min fridag: Nemlig den lille 
grønne perle helt ned til stranden, Dolphin Reef.   

Det er også her, at flere delfiner holder til. De fantastiske dyr er siden 
jeg har boet dernede i 90´erne været besøgt af blandt andre børn og 
voksne med svære psykiske lidelser, der oplever en lindring i samværet 
med delfinerne. Man kan få flere timer til at gå med at iagttage 
delfinerne fra et anlæg, der er bygget ud over vandet.  

Entre til Dolphin Reef denne dag er inklusiv. Hvis man ønsker at snorkle 
eller dykke med delfinerne, så skal dette bookes hjemmefra. Jeg er 
gerne behjælpelig. Se pris under praktisk info.    

DAG 6 

DET DØDE HAV, EIN GEDI OG GRÆDEMUREN: Vi siger farvel til Eilat og 
begiver os mod det fantastiske naturfænomen, Det Døde Hav.  

Dette er klodens lavest beliggende sted, mere end 400 meter under 
havets overflade. Her ligger Det Døde Hav, der er så saltholdigt, at det 
ikke kan lade sig gøre at synke. Ja, man kan faktisk lægge sig med 
hænderne bag hovedet – og tage sig en lur! 

Efter frokosten venter en ny naturoplevelse, når vi kører til Ein Gedi. 
Det var ifølge Det Gamle Testamente her, at David gemte sig i grotterne 
for Kong Saul. Ein Gedi har alle dage været et sted, der var værd at 
opholde sig ved, fordi det er en frodig oase midt i ørkenen med 
naturlige kilder. Vi går en tur i det naturskønne område, inden vi sætter 
kursen mod Jerusalem. Vi tjekker ind på vores hotel i den hellige by.   

DAG 7 

Vi kører tidligt om morgenen til Oliebjerget, hvorfra morgenlyset giver 
os en smuk udsigt ned over det, vi skal bruge dagen på: Den Gamle By. 
Herfra begiver vi os ned ad Oliebjerget til Getsemane Have. 
Efterfølgende kommer dagen til at indeholde besøg ved Grædemuren, 
Via Dolorosa, Golgata, Gravkirken og meget, meget mere. 

Midt på eftermiddagen kan man tilbringe tiden i Jerusalem på egen 
hånd – eller følge med Rasmus Birkerod rundt på en tur, som han 
tilrettelægger specielt til denne dag.   

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 4.000 kr. umiddelbart 
efter tilmeldingsfristens udløb. Restbetaling 16. august 2023. 

FYSIK OG HELBRED: Vi skal gå en del. Du behøves absolut ikke være i 
topform, men blot være almindeligt godt gående.   

GUIDE. På denne rejse deltager Rasmus Birkerod som guide. Hvis han 
mod forventning skulle blive forhindret i at deltage, så gennemføres 
rejsen alligevel. Det vil ske med en anden dansktalende guide. Det vil i 
den situation ikke være muligt at få flyttet eller refunderet rejsen.   

PRISER FOR TILVALG. Det er muligt at besøge undervands-
observatoriet i Eilat på egen hånd på DAG 5. Prisen er ca. 250 kr. for 
entre. Det er også muligt at komme helt tæt på delfinerne på DAG 4. Det 
koster 800 kr. for dykning med delfinerne og 700 kr. for snorkling. 
Inklusiv 30 min. instruktion fra underviser og 30 min. i vandet. Skal 
bookes i meget god tid – gerne ved bestilling af rejsen.  

KLIMA I SLUTNINGEN AF OKTOBER:    
Eilat: Solrigt, 28-30 grader. Vandtemperatur: ca. 24 grader.  
Jerusalem: Oftest solrigt. Byger kan forekomme. 20-25 grader.   

VACCINATION mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe anbefales. 
Vaccination mod COVID-19 er ikke en forudsætning for indrejse.  

FORSIKRING: Alle skal være forsikret. Det blå sygesikringskort dækker 
ikke i Israel og på Vestbredden. Rejseforsikring kan tegnes i Gouda 
Forsikring. Pris ca. 500 kroner.  Hvis du ønsker afbestillingsforsikring 
tilbyder Gouda også dette – men husk, at den skal bestilles senest 
samme dag som du betaler af depositum for rejsen. Undersøg dog først, 
om din egen rejseforsikring dækker afbestilling. 

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. 125 kr. per dag.   
 
 

 
 

 

 

 

 

SIKKERHED: Jeg et typisk i Israel/Palæstina 7-8 gange om året. Jeg 

er altid tryg, når jeg rejser i området, og jeg har ingen problemer med 

at tage min kone og børn med hertil.  

Rasmus Birkerod 



 

DET SIGER TIDLIGERE DELTAGERE   

Tilbagemeldinger fra rejsedeltagere, 
der tidligere har deltaget på samme program:  

 
 

- Kæmpestort. Klart en af mine bedste ferier nogensinde. Alle dage havde 
vilde oplevelser! Jeg kunne absolut godt rejse med Rasmus Birkerod igen.   

 

Birger Andersen, Slagelse, 2022 
 
- Den ene storslåede oplevelse afløste den anden.   

 

Elisabeth Andersen, Slagelse, 2022 
 
- Jeg bliver åndeløs af Jerusalems smeltedigel og religiøse collage. 

 

Jon Lissner, Roskilde, 2022 
 
- Tak for en fantastisk indholds- og begivenhedsrig uge. Rejsen havde 
mange facetter, både af kulturel og aktiv karakter. 

 

Anne Reves Dinesen, Holbæk, 2022 
 
- Spændende rejse. Rasmus Birkerods indsats var formidabel. Tjek på 
tingene og opmærksom på alle i gruppen. 
 

Zacharias Jensen, Frederiksværk, 2022 
 
- Eilat var fantastisk! Anden gang, jeg er med Rasmus Birkerod i Israel. 

 

Børge Johansen, Dalmose, 2022 
 
- Ørken, koralrev, kibbutzophold… Hvad dette land dog ikke har at byde 
på. Jeg glæder mig allerede til næste gang.   

 

Glyn S. Hansen, Kalundborg, 2021 
 
- Man er helt ”høj” også efter man er kommet hjem igen. Rejsen har været 
en kombination af kultur i Jerusalem og natur i Negevørkenen. Rasmus 
Birkerod gør rejsen spændende og oplevelsesrig i alle henseender.                                                           

 

Birgit Kjær, Kalundborg, 2021 
 
- Jeg har fået viden om historie og religion, formidlet med en journalists 
kritiske øjne. Rasmus Birkerod er tydelig i sin kommunikation og tager 
hånd om os alle. 

Vibeke Secher, Svenstrup, 2021 
 
- Igen en udbytterig rejse med masser af oplevelser i ørkenen og på vand.  

 

Vibeke Clausen, Næstved, 2021 
 
- Min tredje rejse med Rasmus Birkerod. Han er en spændende og dygtig 
guide. Han gør alle glade og trygge.   

 

Grethe Richardt Jørgensen, Kalundborg, 2021 
 
- Fantastisk ferie fyldt med oplevelser. Følte mig ydmyg mange gange.   

 

Dorrit Bente Hansen, Næstved, 2021 
 

 

 

 

 



Se flere anbefalinger på www.birkerod-indsigt.dk 

 

 

 
 
 

                       Her overnatter vi på rejsen.                                      Kort: Google 
 
             
 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

Kontaktinfo: 

Rasmus Birkerod 

Indehaver, BIRKEROD INDSIGT 

info@birkerod-indsigt.dk 

MOBIL: 3027-2319 

 

Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Dit pasnummer 

Passets udløbsdato 

Din fødselsdato 

 

 

TILMELDING 
 

senest 15. juni 2023 
 

Send en mail til info@birkerod-indsigt.dk 
Vi skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger: 

 
Singlerejsende:  

Det koster 4.000 kr. i tillæg, hvis man bor alene.  
Hvis du rejser single, så skriv til os, hvis 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. 
 

Guider:  
Rasmus Birkerod er dansktalende guide. 

Desuden deltager engelsktalende israelske guider, når vi 
udforsker ørkenbjergene i jeeps.  

 

 

 

www.birkerod-indsigt.dk  

 

 

 

 

http://www.birkerod-indsigt.dk/

