Vandreture gennem
det bibelske højland på

Vestbredden
15.-22. marts 2022
med BIRKEROD INDSIGT

’

- Størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde.

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. Netop den frodighed bliver også
bemærket i Det Gamle Testamente, da Moses sender sine spejdere
op fra ørkenen for at udforske området.
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 rejse 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.
Vi samarbejder direkte med professionelle palæstinensiske
vandreguider, der kender hver en sti i området og har mange års
erfaring. De er selvfølgelig vores guider denne uge ligesom
journalist Ronja Jonasson deltager som dansk rejseleder. Hun
kender vandreguiderne og har stor erfaring med at arbejde i de
palæstinensiske territorier.
Vi flyver fra København til Tel Aviv. Vi har tre baser undervejs.
Først to nætter på et hotel nær den spændende by Nablus,
dernæst tre overnatninger nær Betlehem, inden vi kan se frem til
to overnatninger helt centralt 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 efter et par timers rejse er vi fremme ved
vores hotel nær Nablus på Vestbredden. Det bliver vores base de
første to nætter. Velkomstmiddag om aftenen.
DAG 2 Vandrelængde: 9 km
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 passerer 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”.
Tilbage i Nablus går vi på opdagelse i en af Vestbreddens mest
charmerende og ukendte byer. Byens imponerende basar emmer
af lokalt liv. Duften af friskpresset kardemomme og et farveorgie
af grønthandlerens store udbud er bare nogle af de indtryk, der
møder os. Selvfølgelig skal vi også hen til en af byens stoltheder. Et
ydmygt lille familiested, der har ry for at lave den bedste knafeh,
en dessert, der består af mild hvid ost, brød og sirup.
DAG 3 Vandrelængde: 15 km
NABLUS-området: Endnu en dag i den smukke natur på
Vestbredden. Vi går gennem smuk natur og fredfyldte landsbyer
syd for Nablus - 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. Efter
dagens vandretur skifter vi base og kører til den sydlige del af
Vestbredden. Vi tjekker ind på vores hotel i Beit Sahour nær
Betlehem. Det bliver vores base de næste tre nætter.
DAG 4 Vandrelængde: 10 km
JERIKO-området. Vi kører ud til området mellem Betlehem og
Jeriko. 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.
Vi runder dagen af med en dukkert i Det Døde Hav – verdens
laveste punkt på jorden. Så husk badeskoene! For vi skal opleve et
naturfænomen, hvor vandet er så saltholdigt, at det ikke kan lade
sig gøre at synke.
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DAG 5 Vandrelængde: 14 km
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. Efterhånden vil flere og flere kameler
og husdyr komme til syne – det er fordi, vi er ankommet til en af
de lokale beduinlandsbyer.
Vores vandring fortsætter ned langs en imponerende dyb
kalkstenskløft, hvor huler gennem mange år er blevet anvendt
som boliger. Senere når vi frem til en lokal arabisk landsby, hvor
vi spiser frokost, inden vi kører tilbage til vores hotel i Beit
Sahour. Om aftenen er der mulighed for at tage med hen på den
nærliggende bar, hvor de lokale ryger vandpibe. Jeg anbefaler nu
hellere den lokale palæstinensiske øl.
DAG 6 Vandrelængde: 8 km
HEBRON-området. Vi lægger ud ved byen Bani Na´em. Herfra
vandrer vi gennem frodige landbrugsområder mod Hebron.
Frugtbarheden i området kan læse om 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 besøger 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. Ud på eftermiddagen
kører vi til Jerusalem, hvor vi skal bo de næste to nætter.
DAG 7 Vandrelængde: 8 km
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
et af de mest vibrerende steder i Jerusalem. Vi skal opleve verdens
helligste sted for jøderne: Grædemuren.
DAG 8
Hjemrejse.

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 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. Hvis du ønsker afbestillingsforsikring
tilbyder Gouda også dette – men husk, at den skal bestilles inden
betaling af depositum for rejsen. Undersøg dog først, om din egen
rejseforsikring dækker afbestillingsforsikring.
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.
KLIMA I MARTS: Ofte solrigt vejr med mulighed for spredte skyer og
forbipasserende byger. 15-20 grader. Marts er blomstringstid i ørkenen.

Anbefalinger fra tidligere rejsende med BIRKEROD INDSIGT:

”Spændende oplevelser i trygge rammer. Hotellerne var gode, og dejligt,
at næsten alt var med i prisen.”
Gitte Hass
Næstved, marts 2020
”Det har været en stor og uforglemmelig tur.”
Elisabeth Ingemann Andersen
Slagelse, januar 2020
”Det har føltes trygt, at der er fuldstændig styr på planlægningen og
overblik over rejsen.”
Katrine Winkel Holm
sognepræst, Borup, marts 2020
”Topkarakter 13. Fantastisk tilrettelagt rejse.”
Anna Elisabeth og Sander Frandsen
Tranbjerg, marts 2020
”Rejsen har givet mig en viden, som favner alt fra politik, religion og
dagligdagslivet i Israel/Palæstina.”
Bodil Balzer Larsen
Munke Bjergby, marts 2020
”Mine forventninger var store, men rejsen har overgået alle
forventninger. Det har været helt overvældende så meget spændende, vi
nåede at se på de få dage”
Else Møller
Borup, marts 2020
”En ualmindelig indholdsrig tur, som jeg ikke vil glemme.”
Susanne Pedersen
sognepræst, Ruds Vedby, januar 2020
”Rasmus Birkerods rejser er flot tilrettelagt.”
Grethe Richardt Jørgensen
Kalundborg, 2019
”Man er fyldt af store øjeblikke, der vil følge en resten af livet.”
Christin Lihn Mikkelsen
lærer, Slagelse, 2019

”En uforglemmelig tur. Fantastisk at få indblik i de forskellige
befolkningsgruppers liv og udfordringer – lige fra de ultraortodokse jøder
til palæstinenserne i Hebron.”
Alis Lam
Haslev, januar 2020
”Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle opleve så
meget på så kort tid.”
Ulla Ginsbo
Næstved, 2019
”Alt var godt tilrettelagt og fungerede perfekt. Stor oplevelse at mærke de
bibelske steder og være tilstede selv.”
Inger Lindhardt
Haslev, 2019
”Alt klappede, og vi boede på gode hoteller. (…) Glæder mig til næste tur.”
Kirsten Søndermark
Haslev, 2019
”Rigtig stort udbytte af rejsen. Mange flere nuancer på
israelsk/palæstinensiske dilemma.”
Niels Jørgen Hansen
tidl. skoleleder, Haslev 2019
”En uge, jeg aldrig vil glemme.”

Birthe Sølling
Næstved, 2019

”Spændende møder har givet mig en større indsigt i mange forhold
omkring Israel/Palæstina. (…) Det har været helt utroligt interessant,
spændende og af enorm værdi.”
Charlotte Muus Mogensen
organist, Hellerup, 2019
”Det var tryghed fra først til sidst.”
Christen Galsgaard
direktør, Sorø, 2018
”Vi har været på steder, som kun de færreste turister oplever.”
Ruth Villadsen
Sorø, 2019

Se flere anbefalinger på www.birkerod-indsigt.dk

TILMELDING senest 15. august 2021
Tilmelding sker ved direkte kontakt til Rasmus Birkerod:
Mail: info@birkerod-indsigt.dk.
Mobil: 3027-2319
Jeg skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger:

Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas.
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse
Dit pasnummer
Passets udløbsdato
CPR-nummer

Om CPR-nummer
Luftfartsselskaberne har pligt til at indsamle CPR-numre ved
indrejse til Israel. Derfor skal jeg bruge dit CPR-nummer. Bemærk,
at det er personfølsomme oplysninger. Du kan derfor sende din
fødselsdag til mig per mail – og de sidste fire cifre på sms.
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.

Se mere på www.birkerod-indsigt.dk

