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VANDRING PÅ VESTBREDDEN 

Dette er rejsen for dig, der sætter pris på vandreture, kultur og 
store naturoplevelser. 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.  

Jeg samarbejder direkte med professionelle palæstinensiske 
lokalguider, der taler flydende engelsk. De kender hver en sti i 
området og har mange års erfaring. De er selvfølgelig vores guider 
denne uge ligesom vi selvfølgelig også har en dansktalende 
rejseleder med på turen.   

Vi har tre baser undervejs. Først tre nætter på et hotel i Jeriko, 
dernæst to overnatninger nær Betlehem, inden vi kan se frem til 
to overnatninger helt centralt i Jerusalem.   
 
Glæd dig til en unik rejse, der vil være med dig i lang tid fremover. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Rasmus Birkerod 
BIRKEROD INDSIGT 
  
 
Pris 
16.900 kr. per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 4.000 kr.  
  
 Inkluderer: 
 Dansk rejseleder 
 Professionel lokal vandreguide 
 Alle overnatninger, inkl. morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Tel Aviv med max. én mellemlanding. 
 Bustransport 
 Alle drikkepenge til chauffør, lokalguide og hotelpersonale 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
 Inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer 
 Frokoster (ca. 125 kr. per person / per dag)  
 Forsikringer 
 Forplejning på flyet – kan dog købes.  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG. Vi lander i Tel Aviv og sætter herefter kurs mod Jeriko. 
Byen er naturligvis velkendt fra Bibelen, men det er også en helt 
almindelig palæstinensisk by, der ligger som en oase midt i 
Jordandalen. Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved hotellet. Vi 
pakker ud, for hotellet i Jeriko bliver vores base de første tre dage.  

DAG 2 Al-Auja – Fristelsernes Bjerg, 11 km, 4 timer 

JERIKO-området. Rejsens første vandretur venter. Turen 
begynder i et område med åbne sletter i Jordandalen, og vi 
passerer forbi teltene i beduinsamfundet Wadi al-'Auja.  

Vi ankommer ved middagstid til området omkring Fristelsernes 
Bjerg, hvor Jesus ifølge Det Nye Testamente blev fristet af Satan. 
På de stejle klippeskrænter findes der i dag et munkekloster, som 
vi besøger. Herfra er en forrygende udsigt udover Jeriko og 
Jordan-dalen.    

Vi runder dagen af med en dukkert i Det Døde Hav. Så husk 
badeskoene! Vi skal opleve et naturfænomen, hvor vandet er så 
saltholdigt, at det ikke kan lade sig gøre at synke.   

DAG 3 Qelt Spring – Jeriko, 14 km, 6 timer. 

JERIKO-området. Her venter en uforglemmelig vandretur gennem 
det maleriske Wadi Qelt. Stien er en bemærkelsesværdig historie i 
sig selv. Ifølge de lokale er det den æselsti, man gik på i antikken, 
hvis man skulle fra Jeriko til Jerusalem.  

Langs stien ser vi rester af Kong Herodes´ akvædukt, der gik 
mellem de to byer. Det er en fantastisk oplevelse, hvor natur, 
historie og de næsten 2000 år gamle beskrivelser i Det Nye 
Testamente flyder sammen. Stien slutter ved ruinerne af Kong 
Herodes vinterpalads, hvor vi får et eksempel på den bryske 
magthavers brutalitet. 

DAG 4 Judæaørkenen – Mar Saba, 9 km, 3-4 timer. 

Inden vi starter dagens vandring gør vi holdt ved den muslimske 
helligdom Nabi Musa, som ifølge islamisk tradition er stedet, hvor 
Moses ligger begravet. Stedet blev en helligdom, da korsfarerne 
forbød muslimer at komme til Jerusalem på 1100-tallet.  Bussen 
sætter os af i nærheden, og vi vandrer herefter gennem 
Judæaørkenen mod det fascinerende Mar Saba, der har fungeret 
som kloster i en uafbrudt periode siden 400-tallet. 
 

 

 

 

 



 

Vi kan ikke komme ind på klosteret, men vi kan krybe ind i nogle 
af de huler, hvor rejsende gennem århundreder har kunnet søge ly 
for natten. Senere søger vi i bus mod Betlehem og oplever verdens 
ældste kirke, Fødselskirken, inden vi tjekker ind på vores hotel i 
Beit Sahour, der bliver vores base de næste to nætter.  

DAG 5 Al-Jahar - Rashayida, 14 km, 4 timer. 

BEDUINERNE. Vi vandrer i dale gennem stenede bakkelandskaber 
og vil fra tid til anden møde beduinhyrder med deres får. Vi 
fortsætter gennem det fascinerende landskab, der gradvist 
ændrer sig og bliver mere og mere goldt.  

Vi ender hos en beduinfamilie ude i ørkenen, hvor vi spiser 
frokost. Her er det som om alt – inklusiv tiden – står stille. 
Kulturen hos beduinerne på alle måder fundamentalt anderledes, 
og der vil være rejsedeltagere for hvem det møde vil være 
uforglemmeligt, for det bliver et spejl på vores egen tilværelse. 

DAG 6 Vandring: Beit Jala – Battir, 6 km, 3 timer. 

BETLEHEM-området. Terrasserne i den sydlige del af 
Vestbredden er dybt fascinerende at iagttage. Flere af dem er 
omkring 4.000 år gamle. Det er dem, vi passerer, når vi vandrer 
fra Beit Jala til Battir. En smuk tur, hvor vi passerer meget synlige 
spor fra romernes tid.  

Efter frokost besøger vi Fødselskirken midt i Betlehem, som er 
bygget over det sted, hvor Jomfru Maria ifølge traditionen fødte 
Jesus. Den gamle kirke er fyldt med smukke mosaikker fra 300-
tallet og korsfarermalerier fra 1100-tallet.  

Ud på eftermiddagen kører vi til vores hotel i Østjerusalem, hvor 
vi skal bo de næste to nætter. 

DAG 7 Vandring: Den Gamle By i Jerusalem, 7 km, 7 timer. 

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 venter oplevelser i 
Getsemane Have, Via Dolorosa, Gravkirken og meget, meget mere.     

DAG 8 

Hjemrejse til København. 

 

 

 

 

 

 

- Vi har rejst meget i hele verden. Den her 
vandrerejse var nummer ét. Det var simpelthen 
så stort.  
 

                     KURT JENSEN, elektriker, Svendborg 
 
 



 

HVAD KRÆVER REJSEN FYSISK? 
Hvis du kan gå 10 kilometer i træk uden pause herhjemme i 
Danmark, så kan du også deltage her. Terrænet er kuperet. 

Derfor tager det længere tid at gå en kilometer end herhjemme. 
Rejsen kræver på ingen måde, at du er ”prof” vandrer,  

men du skal være i almindelig god fysisk form, 
 og du skal være vant til at gå. 

 
 

PRAKTISK 
 
ANTAL DELTAGERE: Rejsen bliver gennemført ved 10 
tilmeldinger. Max. 20 deltagere.    

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

BETALING: VIVA Tours opkræver depositum på 4.000 kr. 
umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.    

FYSIK OG HELBRED: Hver dag på rejsen går vi mellem 7-16 km. 
Dette er ikke i højt tempo, og vi holder pauser ind i mellem. Men 
du skal være vant til at gå. Kan du gå 10 km uden pauser i 
Danmark? Så kan du også deltage her.        

VACCINATION mod COVID-19 ej længere en forudsætning for at 
rejse. Vaccination mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe 
anbefales. 
 
FORSIKRING: Alle skal være forsikret. Det blå sygesikringskort 
dækker ikke i Israel og på Vestbredden. Vi anbefaler Gouda og 
deres ”enkeltrejseforsikring med superdækning”. Hvis du ønsker 
afbestillingsforsikring tilbyder Gouda også dette – men husk, at 
den skal bestilles inden betaling af depositum for rejsen.   

PAS: Skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse. 

GUIDE: Guiden er professionel palæstinensisk vandreguide. 
Desuden deltager en dansktalende rejseleder på rejsen.     

ÆNDRINGER: Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.   

MÅLTIDER: Morgenmad og aftensmad er inkluderet alle dage. Vi 
betaler selv frokost. Pris ca. 125 kr. per dag.   
 
KLIMA I APRIL: Forvent både sol og enkelte byger. Typisk 20-25 
grader. Lidt varmere i området omkring Jeriko. 
 
 
 

 

 

 

 



VANDRING PÅ VESTBREDDEN  

Det siger tidligere deltagere på vandrerejsen: 

ALLE DELTOG PÅ REJSEN I APRIL 2022 

 
  
 
 
 

 
Jeg har virkelig fået set noget, jeg ikke troede, at jeg skulle 
se. Det var fuldstændig storslået.    

 
KERSTIN LORENZEN, underviser 

 
Vandreturen var helt fantastisk. Både den frodige del og 
ørkenområderne. Meget varierede landskaber. Jeg har 
desuden fået langt større indsigt i et af verdens 
brændpunkter. Det vil jeg bruge videre i mit arbejde.  

 

PER SKØT SØRENSEN, skoleleder 

  
Jeg har fået mere med hjem, end jeg turde drømme om på 
forhånd. En større forståelse af mig selv i forhold til den 
verden, jeg lever i.   

         ANETTE EJSING, præst 

 
 

  
Klar anbefaling. Det er unikke oplevelser, man får her. Hvis 
man interesserer for natur, historie og religion, så får du det 
ikke bedre. Tiden stod jo helt stille ude hos beduinerne. Hvor 
oplever man ellers det?   

 

MORTEN STENO HANSEN, pensioneret skoleleder 

 
Det var mindblowing for mig. En kombination af helt unikke 
naturoplevelser og en rundtur i verdenshistorien.  

 

JENS ØSTERGAARD, nyhedsredaktør 
 
  

Den her rejse var fuldstændig vild - stimulerende på så 
mange måder. Jeg fik nogle indsigter, som gør, at jeg blev 
beriget på en anden måde, end hvis det bare var en 
almindelig ferie. Det var så fedt.   

 

ANNE SØNDERGAARD OLESEN, lægemiddelkonsulent 

 
Jeg har været i Israel flere gange. Men det her var nyt. Jeg 
følte mig tæt på palæstinenserne på en helt anden måde. Og 
så var der naturen på Vestbredden: Ørken, oaser, bjerge, 
beduiner, olivenlunde der summer. Det var storslået.                                               

 

 LISBET CARLSEN, tv-medarbejder 
  
 

Israel, Palæstina, Romerriget, Kong Herodes… Så unikt at 
vandre gennem historien. Totalt fedt. For mig bliver det et 
referencepunkt for mit videre liv. Vi mødte så mange 
anderledes måder at leve livet på. På den måde gav rejsen 
ny indsigt til mit eget liv.    

 

ASGER LORENZEN, student på sabbatår 

 



 
 
 

                   

 
                      

 

 

 

 
GETSEMANE: 

 
”Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder 

Getsemane, og han sagde til disciplene: 
 ”Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.” 

Matthæusevangeliet, kap. 26 

KORT: Google Maps 



  
 

 

 

 

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. november 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:  
Professionel palæstinensisk vandreguide. 

Dansktalende rejseleder. 
 

 

 

www.birkerod-indsigt.dk  

 

 

 

 

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

