
Strobel Travel 
H.H. Seedorffs Stræde 3-5
8000 Århus

Forslag til programskitse: 

Afrejse fra Kastrup. Ankomst til Israel. 
Transfer til hotellet i Tel Aviv. Indlogering på hotellet. Velkomst på hotellet.  
Aften fri i Tel Aviv. (Alt efter ankomsttidspunkt)

1. dag Efter morgenmaden på hotellet besøger vi Diaspora Museet i Tel Aviv. 
Her hører vi noget af historien om jødernes rejse/ flugt fra de mange lande over hele verden og 
tilbage til Israel. Videre med bussen til Den Danske Ambassade (program følger). 
Langs Middelhavskysten går turen nu nordpå til Casarea, hvor vi besøger ruinerne af den gamle 
romerske 
by med det store amphiteater, som stadig bruges til forestillinger – koncerter etc. 
Videre mod nord til havnebyen Haifa. Fra toppen af Carmelbjerget har vi en blændende udsigt over 
bugten og byen, der ligger lige ud til det varme, blå hav. Vi kan også nyde udsigten til Bahai 
Templet og de Persiske haver som byen er berømt for. Dagens sidste besøg er Korsfarerborgen i 
Akko, som ligger ca. 20. min. 
kørsel nord for Haifa. Vi indlogeres på et dejligt kibbutzhotel, der ligger ned til Genezaret sø.
Aften – evt. program aftales. Evt. møde med folk fra kibbutzen ?

2. dag Vi besøger Yigal Allon Museet, hvor vi skal se på den båd, der stammer fra Jesu tid og 
som blev fundet for nogle år siden da vandstanden i søen var på et lavpunkt. Videre til Kapernaum. 
Besøg
i ruinerne af den gamle synagoge. Besøg i blomsterbyen Katzrin og hos vinproducenten for Gamla 
og 
Yarden vinene.  Vi smager på de dejlige vine og hører om vinfremstillingen. 
Besøg i Beit Gabriel som er tegnet af den danske arkitekt Ulrick Plessner. Her blev fredsaftalen 
mellem Jordan og Israel underskrevet i 1994. Herfra går turen tilbage til vort dejlige hotel. 

3. dag Vi tar´ afsked med hotellet og Genezaret sø. Der er ikke så langt til Nazaret som er vort 
første besøg i dag. Besøg i kirken og ved rekonstruktionen af Nazaret som det skulle have set ud 
på Jesu tid.   
Turen går herfra videre ned gennem Jordan dalen og videre op til Jerusalem. 
Efter ankomsten gør vi ophold på Scopus bjerget, og nyder udsigten over byen med den gamle 
bydel i 
forgrunden og den nyere bydel bagved. Indlogering på hotel Dan Boutique hotel i Jerusalem. 
Middag på hotellet. Aften-program følger efter aftale. 

4. dag Efter morgenbuffeten skal vi besøge Israels Parlament – Knesset. Vi kigger på den store 
Menorah (lysestage) der er placeret lige udenfor Knesset og som fortæller om jødernes lange 
historie. 



Besøget i Yad Vashem, som er mindemuseet for de 6 millioner jøder der ikke blev reddet, men 
som omkom 
Under Holocaust i Europa. Vi deltager i en ceremoni og nedlægger kranse etc. Ved den evige 
flamme, der brænder til minde om mange der ikke overlevede. Besøg ved båden, som blev brugt til 
at sejle flygtninge fra kysten ved Gilleleje og ud til de ventende skibe, som sejlede flygtningene til 
Sverige. 
Vi deltager i arr. som vi endnu ikke kender det eksakte indhold af. 
På vejen tilbage til hotellet gør vi ophold på Danmarks Pladsen. Her skal vi opleve skulpturen af 
Rhoda Reilinger, som giver indtryk af et skib. Rhoda havde et tæt forhold til Danmark og opholdt 
sig her i flere  perioder som underviser og som kunstner. Bla. Kan hans værker opleves i Aarhus 
og Aalborg samt flere andre steder i landet. Besøg på Israel Museet med de berømte 
Dødehavsruller og modellen af Jerusalem som det så ud på det andet tempels tid. Besøg på 
Danmarks Skolen, som er bygget til ære  for det danske folk som reddede jøderne fra Danmark i 
oktober 43. Vi nyder udsigten over byen fra Haas promenaden inden vi er tilbage på hotellet. 
Måske er det denne aften vi skal opleve det store lys og lydshow ved Tower of David Museet. 
Middag på hotellet. 

5. dag Vi kører den korte tur (ca. 10 min.) direkte fra hotellet til Oliebjerget og nyder en betagende 
udsigt over Jerusalems gamle bydel. Herefter en spadseretur i Getsemane Have med de 
gamle oliventræer, der kan stamme tilbage fra Jesu tid. Besøg i St. Anne Kirken og vandretur ad 
Via Dolorosa. Vi gør holdt ved nogle af de stationer som Jesus gjorde det da han bar sit kors til 
korsfæstelsesstedet. Besøg i den orientalske basar, den armenske bydel, det jødiske kvarter og 
Grædemuren (Vestmuren). Besøg i den evangeliske lutherske kirke – den danske mission i Israel. 
Foredrag af Steffen Jensen, som er korrespondent for TV2 i Israel – dette punkt kan blive ændret 
p.g.a. Steffens udkald til evt. opgaver.

6. dag I dag skal vi tidligt af sted. Turen går uafbrudt nedad fra Jerusalem, som ligger 800 m over 
havet til Det døde Hav, som ligger 400 m under havets overflade og dermed er det dybeste sted på 
kloden. Besøg på Masada, den jødiske fæstning, som ligger ved Døde Havet, midt i ørkenen. 
Masada faldt i år 70 efter næsten 3 års belejring af den romerske hærs elitestyrker. Oppe fra 
toppen af fæstningen lytter vi til historien om belejringen af fæstningen. Der bliver også tid til en 
badetur i det salte vand og et ophold for at spise frokost i Ein Bokek, på søbredden. På vejen 
tilbage til Jerusalem gør vi ophold i Wadi Kelt og står af ved et udsigtspunkt, hvorfra vi har en dejlig 
udsigt til St. Georges klosteret der ligger som klinet ind til bjergsiden. Tilbage til overnatning på 
hotellet i Jerusalem. Afskedsmiddag på hotellet. 

7. dag Formiddagen er fri. Der er kun 8 min. at gå fra hotellet til Jaffa Porten og den gamle bydel.
Lige før middag kører vi til lufthavnen og flyver tilbage til Danmark. 

Jeg har ikke medtaget møderne med Israels præsident, Jerusalems borgmester, de israelske 
foreninger som har tilknytning til Danmark etc. Dette kan først planlægges efter vi har aftalt 
nærmere ang. programmet. 

Som dette program er skrevet og inkl. Flybilletter og med ophold på 4 stjernede hotellet og med 
morgenmad og middagsmad på hotellerne vil prisen være ca. 14.000,- kr. pr. person. Heri er også 
indregnet al transport, alle besøg samt drikkepenge til alle hoteller, til guide og chauffør samt 



dansktalende guide under hele turen. Der tages forbehold for evt. ændringer der kan ændre på 
prisen.  

Ikke inkluderet er: Forsikringer – drikkevarer, mellemmåltider og indkøb af mere personlig karakter. 
Forsikringer med grupperabat kan bestilles efter ønske. 

           


