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- Betlehems venner
 Israel-Palæstina



Israel og Palæstina 

Gennem århundreder har Det Hellige Land været mål for religiøse og politiske 

interesser, hvor tre religioner har kæmpet om de hellige steder.  Palæstinensere 

og israelere lever i dag sammen og adskilt fra hinanden. Det skaber en særlig 

udfordring for de kristne palæstinensere i området. 

På denne studietur skal vi naturligvis se det, man skal se på en rejse til Israel 

og Palæstina. Vi skal bo i Jerusalems gamle bydel, i Betlehem og i Tiberias. 

Men vi skal også møde mennesker, som til daglig lever i Israel og Palæstina. 

Vi besøger en palæstinensisk flygtningelejr og en jødisk bosættelse, Hebron 

med Abrahams grav og det bibelske landskab omkring Genesaret sø. 

 Derudover vil vi også få et indtryk af det arbejde, som den lille lutherske 

kirke udfører i Palæstina.

Formålet med denne studietur er at få en dybere indsigt i den religiøse, 

 politiske og etniske hverdag, som på mange måder er fyldt med konflikter.

 

Turen er tilrettelagt af 

Leif Vestergaard, Vita 

Andreasen, Lone Dahl 

og Niels-Peter Jacobsen



S e  m e r e  o m  d e  m a n g e  m u l i g h e d e r  p å  w w w . u n i t a s r e j s e r . d k

Dag 1: Onsdag den 7. juni
Afrejse fra København via Wien til Tel Aviv. 
Ankomst til vores hotel inden for bymuren i 
Jerusalem sen eftermiddag. Indkvartering 
og første orientering. (-/-/A)

Dag 2: Torsdag den 8. juni
Vi starter dagen ud på Oliebjerget med den 
berømte udsigt ind over Den Hellige Stad. 
Ned ad bjerget følger vi det, som hævdes at 
være vejen, som Jesus gik Palmesøndag. 
Ved foden ligger Getsemane Have. Vi går 
ind ad Løveporten, forbi Bethesda dam og 
videre ad Via Dolorosa frem til Gravkirken.

Om aftenen vil Nikolai Krak, Kristeligt Dag-
blads Mellemøsten-korrespondent, fortælle 
om den politiske og religiøse situation. (M/-
/A)

Dag 3: Fredag den 9. juni
I dag skal vi gå på den gamle bymur fra 
Jaffa Gate til Damaskus Gate og se den 
gamle by lidt fra oven. Derefter vandrer vi 
gennem det muslimske, jødiske og 
 armenske kvarter, inden vi kommer tilbage 
til det kristne kvarter. Undervejs besøger vi 
Den Lutherske Kirke og håber, at vi kan få 
en aftale med biskop Munib Younan. 
 Desuden kommer vi til Sions Bjerg, hvor vi 
skal besøge Dormitoriekirken og Nadver-
salen. Om aftenen går vi til grædemuren for 
at overvære den jødiske sabbatindledning. 
(M/-/A)

Dag 4: Lørdag den 10. juni 
Efter morgenmaden forlader vi vores hotel i 
Jerusalem og kører til Palæstinas uofficielle 
hovedstad Ramallah, hvor vi besøger Den 
Lutherske Kirke og hører om de aktiviteter, 

der udgår fra kirken. Vi spiser frokost i 
Ramallah (ikke inkluderet).

Om eftermiddagen kører vi til vores hotel i 
Betlehem, hvor vi bliver indkvarteret. Efter 
aftensmaden mødes vi for at fordøje nogle 
af dagens indtryk. (M/-/A)

Dag 5: Søndag den 11. juni
Det er søndag, og vi deltager i guds-
tjenesten i Den Lutherske Julekirke. 
 Bagefter er der kirkekaffe med mulighed for 
at møde andre gudstjenestedeltagere. Vi 
skal også se Hyrdernes mark, og om 
 eftermiddagen besøger vi en jødisk 
 bosættelse, hvor en af beboerne fortæller 
om deres hverdag. Endelig skal vi hen til 
Fødselskirken, hvor vi kan se markeringen 
af det sted, hvor Jesus blev født. (M/-/A)

Dag 6: Mandag den 12. juni
Efter morgenmaden kører vi til Hebron, 
hvis forholdene tillader det. Her går vi en 
tur rundt i byen og besøger også Abrahams 
grav. På vejen tilbage gør vi stop ved et 
glasværksted, der fremstiller de berømte 
Hebronglas. 

Om eftermiddagen besøger vi en 
 palæstinensisk flygtningelejr i Betlehem, 
og hører om de vilkår, beboerne lever 
under. Om aftenen planlægger vi et møde 
med unge fra Betlehem, som har været i 
Danmark. (M/-/A)

Dag 7: Tirsdag den 13. juni
I dag kører vi til Vestjerusalem for at besøge 
Yad Vashem, Holocaustmuseet. Her får vi 
mulighed for at se og læse om jøde-
forfølgelsen under Anden Verdenskrig.

Derefter besøger vi Israels Museet, hvor vi 
skal se en model af Jerusalem på Jesu tid 
og Qumran-museet med Dødehavsrullerne. 
Sidst på eftermiddagen besøger vi Dar al 

Kalima College i Betlehem, som er den 
nyeste uddannelsesinstitution, der er 
 udgået fra Den Lutherske Kirke. Derefter 
håber vi, at det bliver muligt at møde pastor 
Mitri Raheb, inden vi spiser middag i Det 
Internationale Center ved Den lutherske 
kirke. (M/-/A)

Dag 8: Onsdag den 14. juni
Efter morgenmaden forlader vi vores hotel i 
Betlehem for at køre forbi Qumran til Det 
Døde Hav, hvor der bliver mulighed for at 
bade. Derefter kører vi mod nord og gør 
stop ved Jesu Dåbssted ved Jordanfloden, 
inden vi fortsætter til Jesu barndomsby, 
Nazaret. Her ligger Mellemøstens største 
kirke, Bebudelseskirken, som er udsmykket 
med utallige forskellige billeder af  Madonna 
med barnet. Fra Nazareth kører vi mod 
Tiberias, hvor vi bliver indkvarteret. (M/-
/A)

Dag 9: Torsdag den 15. juni
Denne dag er helliget området omkring 
Genesaret sø. På Saligprisningernes Bjerg 
skal vi besøge den kirke, som er bygget på 
det sted, hvor man mener, Jesus holdt sin 
bjergprædiken. Længere nede ligger en 
lille kirke i Tabgha, hvor man mener, at 
bespisningsunderet fandt sted. Og så skal 
vi besøge Kapernaum, hvor Jesus tilbragte 
en stor del af sit voksenliv. Her skal vi se 
ruinerne af en synagoge fra det 3. eller 4. 
århundrede. Inden vi vender tilbage til 
hotellet bliver der også tid til en sejltur på 
Genesaret sø i en såkaldt Jesus-båd. Dagen 
slutter med en afskedsmiddag. (M/-/A)

Dag 10: Fredag den 16. juni
Først på formiddagen forlader vi Tiberias og 
kører forbi Forklarelsens Bjerg til  lufthavnen. 
Vi flyver via Wien og lander i Kastrup sen 
aften. (M/-/-)

Program



Pris
Pr. person .......................................................................................kr. 15.600,-

Rejsen gennemføres ved minimum 20 deltagere. Begrænset antal 
pladser.

Tilmelding senest 15. marts 2017 til Unitas Rejser. 

Pakkeprisen inkluderer
•  Danske rejseledere
•  Dansktalende guide
•  Flytransport København – Wien - Tel Aviv t/r
•  Pt. kendte flyskatter og afgifter
•  Bustransport
•  9 overnatninger i delt dobbeltværelse med bad og toilet
•  9 x morgenmad og 9 x aftensmad
•  Udflugter og entréer ifølge programmet
•  Drikkepenge
•  Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke
•  Drikkevarer, frokoster og øvrige måltider
•  Forsikringer

Eventuelle tillæg
•  Enkeltværelse ........................................................................kr. 3.300,-
•  Sygdomsafbestillingsforsikring, 6 %
•  Gouda Årsrejseforsikring, enkelt person ............................kr. 299,-
•  Gouda Årsrejseforsikring, enkelt person fra 70 år ...........kr. 450,-
•  Gouda Årsrejseforsikring, husstand ....................................kr. 703,-

Måltider
De inkluderede måltider er hver dag markeret med M = morgenmad, F = 
frokost og A = aftensmad. Er måltidet ikke inkluderet, markeres dette med 
-.

Overnatning
På turistklassehoteller med bad og toilet på værelset.

Påklædning
Godt fodtøj, badetøj, let sommertøj og en jakke eller lignende til aftenerne. 
Eventuelt en solhat og badesko.

Hvor går rejsen hen?
Det fysiske landområde, som vi ofte betegner ’Det Hellige Land’, har mange 
kombinationer af betegnelser fra gammel og nyere tid. Når folk har 

 konflikter, afspejler det sig ofte i de ord og benævnelser, som parterne 
anvender om landområder og handlinger. Derfor denne klargøring: 

Israel er den oprindelige bibelske betegnelse for den nordlige del af 
 Palæstina. Nu anvendes betegnelsen om staten Israel, efter at Ben-Gurion i 
1948 erklærede staten Israel for oprettet i overensstemmelse med FNs 
delingsplan for Palæstina i 1947.

Palæstina har siden Romertiden været betegnelsen for landområdet mellem 
Middelhavet og dele af det nuværende Jordan, Syrien og Libanon. I dag 
anvendes betegnelsen om de selvstyrende, besatte områder af Vestbredden 
og Gaza, herunder Østjerusalem, Betlehem, Jeriko, Hebron, Qumran, 
 Jordandalen og  Dødehavet. Området er anerkendt som stat af en række 
stater og internationale organisationer.

Vestbredden betegner den del af området vest for Jordan, som ikke 
 oprindeligt hørte med til staten Israel. Området blev erobret og annekteret 
efter Seksdageskrigen i 1967. Det østlige Jerusalem og Vestbredden anses 
for besat område.

Judæa og Samaria var oprindelige navne på de sydlige egne af det bibelske 
Israel. Nu anvendes navnene af israelske bosættere.

Galilæa er betegnelsen for den nordlige del af staten Israel.

Vaccinationer
Vi anbefaler at kontakte egen læge, Seruminstituttet eller Rejsemedicinsk 
klinik i Århus eller Odense ca. 30-40 dage inden afrejse / i god tid inden 
afrejse.

Drikkepenge
Hvis måltiderne er inkluderet i prisen og på forhånd betalt af Unitas Rejser, 
er drikkepenge herfor indregnet. Drikkepenge i forbindelse med køb af drik-
kevarer er ikke inkluderet. Drikkepenge til chaufføren og lokale guider 
betales samlet af rejselederen. 

Forbehold
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Alle vore rejser evalueres 
og forbedres løbende på baggrund af vore rejselederes og deltageres 
 tilbagemeldinger. Af denne årsag kan der være ændringer i programmet, fra 
rejsen blev købt, til den finder sted. Lokale forhold kan medføre, at vi under 
rejsen er nødt til at ændre indholdet eller rækkefølgen herpå. Vores mål er, 
at deltagerne får den bedst mulige rejse. 

Almindelige betingelser
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers almindelige betingelser vedrørende 
 pakkerejser, som deltagerne forudsættes at være bekendt med.  Betingelserne 
fremgår af vores hjemmeside www.unitasrejser.dk.

Praktiske oplysninger

Tlf. 87 231 240 • Fax 86 803 100 • rejser@unitas.dk • www.unitasrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128. 
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