OPLEV ISRAEL/PALÆSTINA

Vinrejsen
5.-12. september 2021
med journalist Rasmus Birkerod

VINREJSEN Israel/Palæstina
Tag med på denne unikke rejse, der vil give dig indsigt i vinens
kolossale betydning i dette område af verden – både kulturelt,
historisk og religiøst.
Bibelen er fyldt med referencer til vin. Ofte refererer Jesus til
vintræet og vingårdsejere i sine lignelser. Antikkens bygherrer
anvendte hyppigt vindrueklaser, når de udsmykkede deres
bygninger – ligesom Det Gamle Testamente for eksempel bruger
vindruer til at beskrive frugtbarhed:
”Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en ranke med en drueklase, som der
måtte to mand til at bære på en bærestang.”
4. mosebog, kapitel 13

Derfor er vinen i fokus på denne rejse. Hver dag besøger vi en ny
vingård eller vinproducent. Vi skal se vingårde i ørkenen, smage
palæstinensisk vin, besøge vindistrikter nær Genesaret Sø og
selvfølgelig besøge en vingård i Kana i Galilæa, hvor Jesus ifølge
Johannesevangeliet lavede vand til vin ved et bryllup.
Undervejs får vi mange af de andre kolossale oplevelser, der er
ved at rejse i Israel/Palæstina: Negevørkenen, Det Døde Hav,
Masada, Golanhøjderne, Genesaret Sø, Nazaret, Oliebjerget og en
byvandring i Jerusalem – og meget, meget mere.
Pris
15.500 kr. per person. Tillæg for enkeltværelse: 3.500 kr.
Inkluderer:
Flybilletter København-Tel Aviv (et flyskift hver vej).
Alle overnatninger.
Morgenmad og aftensmad.
Vinsmagninger på 6 vingårde.
Egen bus.
Alle udflugter og entreer.
Alle drikkepenge.
Bidrag til rejsegarantifonden.
Inkluderer ikke:
Alle drikkevarer. (vinsmagning er inkluderet)
Frokoster (ca. 15 USD per person / per dag).
Forsikringer.
Forplejning på flyet.
Tilmelding
Senest 1. januar 2021. Bemærk max. 25 deltagere.

PROGRAM ændringer kan forekomme:
DAG 1 Vinsmagning: Ørkenvin
ØRKEN: Vi lander i Tel Aviv og kører stik syd mod Negevørkenen.
Man skulle tro, at det var løgn – men her i midt i den golde og hede
ørken er iværksættere gået i gang med at dyrke vin! Arkæologer
har nemlig fundet spor af vindruekerner i området fra omkring
500-tallet e.kr.
I udkanten af landsbyen Mitzpe Ramon indlogerer vi os på et af
mine favoritsteder i ørkenen, som ligger ualmindeligt smukt med
udsigt over områdets enorme krater. Ejeren af det lille lodge
dyrker også sin egen vin midt i ørkenen. Den skal vi smage, mens
vi nyder det beduininspirerede måltid. På denne første nat bor vi
smukt, spartansk og med adgang til bad og toilet.
DAG 2 Vinsmagning: Bosætterfamilie
DET DØDE HAV: Vi sætter kursen mod nordøst og kører gennem
Zins ørken til Det Døde Hav og jordens laveste punkt. Her oplever
vi den ejendommelige følelse af at bade uden, at det kan lade sig
gøre at synke. Senere tager vi svævebanen op til Masadafæstningen, som dels gemmer på spændende historier om vin,
dels giver os viden om Kong Herodes´ gigantiske ambitioner som
bygherre.
Hen på eftermiddagen ankommer vi til
Vestbredden, hvor vi besøger en lille
israelsk bosætterfamilie, der producerer
deres egen vin. Den smager vi på, mens vi
også begynder at få et kig ind i den
politiske virkelighed i området.
Overnatning i Betlehem de næste to nætter.

”Drik ikke længere bare
vand, men tag lidt vin for
din mave, og fordi du så
tit er syg.”
Paulus´ Første Brev til
Timotheus, kapitel 5.

DAG 3 Vinsmagning: Kloster og palæstinensisk vinbonde
VESTBREDDEN: Vi vågner op til en fantastisk spændende dag i
den palæstinensiske del af Det Hellige Land. En dag, der både
kommer til at handle om vin, politik og kristendom.
Vi møder en af mine gode kontakter fra en af byens arabiskkristne menigheder. Betlehem ligger på Vestbredden, som på
store strækninger er adskilt fra Israel med en stor mur. Vi går en
tur langs muren, mens vi forsøger at blive klogere på den israelskpalæstinensiske konflikt. Vi ser Fødselskirken, som er en af
verdens ældste kirker - bygget over det sted, hvor Jomfru Maria
fødte Jesus. Derudover skal vi besøge et kloster i nærheden, der
dyrker vin i et område, hvor nogle af terrasserne er op mod 4.000
år gamle. Senere møder vi møde en palæstinensisk vinbonde, der
forsøger at få hverdagen til at fungere midt i konflikten.

DAG 4 Vinsmagning: Golanhøjderne
JORDANDALEN OG GOLAN: Vi kører op gennem Jordandalen mod
Genesaret Sø. Undervejs gør vi holdt ved et sted langs
Jordanfloden, der siden 500-tallet er markeret som det hellige
sted, hvor Johannes døbte Jesus. Vi ankommer til Genesaret Sø,
hvor vi skal bo på en kibbutz. Senere begiver vi os mod et af
Israels mest populære vinhuse i Golanhøjderne, der blandt andet
producerer den berømte vin ”Gamla”.
DAG 5 Vinsmagning: Kana
KANA OG NAZARET. Vi skal ud og sejle på
Genesaret Sø. Herfra fornemmer man på
nærmeste hold landskabet langs den
nordlige del af kysten, hvor Jesus udrettede
mange af sine mirakler. Senere begiver vi os
op på den bakketop, hvor Jesus holdt sin
Bjergprædiken. De, der har lyst, kan tage på
en vandretur nedad Saligprisningernes
Bjerg (ca. 45 min.)

”Græs lader du gro til
kvæget, og planter til
tjeneste for mennesker,
så der frembringes brød
af jorden og vin, der giver
mennesker glæde.”
Salmernes Bog,
kapitel 104

Efter frokost kører vi mod Kana, hvor vi kan se frem til at smage
vinen fra den by, hvor Jesus ved et bryllup omdannede vand til
vin. Overnatning i Nazaret.
DAG 6 Vinsmagning: Karmelbjerget
MIDDELHAVSKYSTEN: Vi besøger Mellemøstens største kirke, der
ligger midt i Nazaret – bygget over det sted, hvor Jomfru Maria fik
at vide, at hun skulle blive med barn. Vi fortsætter mod foden af
Karmelbjerget ud til Middelhavet. Her grundlagde jødiske
pionerer byen Zichron Yaakov i slutningen af 1800-tallet. Her
besøger vi en af Israels ældste vingårde, inden vi tager en dukkert
på en af mine favoritstrande langs middelhavskysten. Hen på
eftermiddagen kører vi mod Jerusalem og Oliebjerget.
DAG 7 Vinsmagning: Israelsk-arabisk vingård
JERUSALEM: Vi skal tidligt op. For
verdens helligste by er en fantastisk
oplevelse, som de færreste nogensinde
glemmer. Vi kommer til at besøge
Getsemane Have, Grædemuren, Via
Dolorosa, Golgata, Gravkirken og meget,
meget mere. Efter frokost kører vi i bus
til en lille vingård, der er ejet af en
israelsk-arabisk familie.
DAG 8
Hjemrejse

Jesus: ”Man fylder heller ikke
ung vin på gamle lædersække;
for så sprænges sækkene, og
vinen går til spilde, og
sækkene ødelægges. Nej, man
fylder ung vin på nye sække, så
bevares begge dele.”
Matthæusevangeliet,
kapitel 9

PRAKTISK
ANTAL DELTAGERE: Der er plads til max. 25 deltagere på rejsen.
Rejsen bliver gennemført ved minimum 14 deltagere.
REJSEGARANTIFONDEN: Rejsen er omfattet af rejsegarantifonden.
Teknisk rejsearrangør er Service & Co, som har rejsegarantinummer
1243. Det er et datterselskab 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: Du skal være forberedt på, at vi skal gå en del. Rejsen kræver
ikke, at du er 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. 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 SEPTEMBER:
Tel Aviv: Middelhavsklima, cirka 25-30 grader
Negevørkenen: Tør luft, masser af sol, cirka 30-33 grader.
Jerusalem: Sol. Ca. 24-27 grader.

SIKKERHED:
- Jeg er altid tryg, når jeg rejser i området, og jeg har ingen problemer
med at tage min kone og børn med hertil. Det er sikkert at rejse til
Israel/Palæstina, og jeg ville i øvrigt aldrig være guide på rejser til
områder i verden, hvis der var problemer med sikkerheden.
- Jeg undgår altid at færdes i de områder eller enkelte kvarterer, hvor
der måtte opstå demonstrationer – på samme måde, som jeg ville
gøre det, hvis jeg gik en tur i bestemte kvarterer i København.
Rasmus Birkerod

ANBEFALINGER
”Det er en af de bedste rejser, jeg har været på.”
Anne-Marie Nielsen, Hårlev, marts 2020
Rasmus Birkerod ejer en stor evne til at udmale sig fortidens dramaer (…)
Ro, humor og opmærksomhed på alle rejsens deltagere er det, der
kendetegner Rasmus Birkerod som rejseguide.
Katrine Winkel Holm, sognepræst, Borup, marts 2020
”Sikke en oplevelse. Rasmus Birkerod har mange kontakter hos både
israelere og palæstinensere. Det betyder, at man får mulighed for at
besøge steder, som vil være lukket for andre.
June Madsen, Næstved, 2019
”Fantastisk, inspirerende, storslået. Meget flot tur, ja jeg mangler faktisk
ord. Det er et fantastisk program, Rasmus Birkerod har sammensat.
Man er fyldt af store øjeblikke, der vil følge en resten af livet.
Christin Lihn Mikkelsen, lærer, Slagelse, 2019
Fremragende formidling og vitaliserende indsigt. Rasmus Birkerod
bidrager med ungdommelig nysgerrighed og årtiers erfaring.
Otto Ejsing, speciallæge psykiatri, Herning, 2019
”Turen har givet ny indsigt i religionerne her i landet. Rasmus Birkerod
er en guldgrube af viden som guide og fortæller om Israel/Palæstina.
Karen Johansen, Næstved, marts 2020
”Rasmus Birkerod er nede på jorden, forståelig og en topprofessionel
guide. Hans tydelige stemme har fulgt os rundt i landet med begejstring
og indsigt. Jeg har fået et revideret syn på Israel og mig selv, fået
fantastiske udsigter og indsigter, fået naturoplevelser og rørende
menneskemøder.”
Asbjørn Hansen, sognepræst, Svinninge, januar 2020
”Mine forventninger var store, men rejsen har overgået alle
forventninger.”
Else Møller, Borup, marts 2020
”Rasmus Birkerods viden om de bibelske steder, historie og forhistorie
er fantastisk omfattende. Samtidig har han et nuanceret syn på
Israel/Palæstina-konflikten, hvor begge sider kommer til orde.”
Sanne Bojesen Kristensen, præst, Svebølle, januar 2020

”Rasmus Birkerod er en fantastisk guide med meget stor baggrundsviden,
som han formidler klart og flot. Han er meget engageret og virker altid
rolig og i godt humør. Og så er han altid lydhør for spørgsmål.”
Peder Bjældager, læge, Borup, marts 2020
”Rejsen var så indholdsrig, at man følte, at man fik den til halv pris. 14
dages oplevelser på kun en uge. Denne tur har sat et stort og
uforglemmeligt aftryk i mig. I øvrigt har jeg aldrig følt mig så tryg på
nogen rejse.”
Elsebeth Dyekjær Kruse, Kalundborg, januar 2020
”Storslåede naturoplevelser. Rasmus Birkerod er en fantastisk
formidler, en inspirerende og dygtig guide. En fantastisk uge med store
oplevelser af forskellige historiske og bibelske steder.”
Kirsten Bjældager, Borup, marts 2020
”Et 13-tal på den gamle skala. Rasmus Birkerod har utrolig viden og
indsigt i Israel/Palæstina, som gør turen helt fantastisk. Der er styr på
alle detaljer under turen.”
Kenneth Hansen, ingeniør, Høng, 2019
”Store og meget forskelligartede indtryk. Rasmus Birkerod får ubetinget
11 ud af 10 stjerner. Godt gået. Professionel, engageret, følelsesvarm.
Tak.”
Werner Fischer-Nielsen, tidl. sognepræst, Haslev, 2019
”Rasmus Birkerod er en meget dygtig organisator og forstår at give sit
engagement og sin entusiasme videre. Hans humør og hans humor skaber
en fantastisk god stemning.”
Grethe Juel Jensen, Haslev, 2019
”Uforlignelig guidning. Behagelig, rar og tillidsvækkende. Meget vidende
om utrolig meget historisk, bibelhistorisk og samtidsanalyser.”
Kirsten Povlsen, Fredericia, 2019
”Endnu en gang en storslået oplevelse at besøge Israel/Palæstina med
Rasmus. Han er en genial planlægger og skåner ikke sig selv.
Imponerende, hvordan han finder spændende mennesker, gode steder og
fede hoteller.”
Elsebeth Berthelsen, Kalundborg, 2019
Har deltaget på to rejser
Se flere anbefalinger på www.birkerod-indsigt.dk

TILMELDING senest 1. januar 2021
Tilmelding sker ved direkte kontakt til mig.
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

