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Kiertomatka Israelin kesän keskelle 4.-12.5.2020 
                                      ”Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen.” 

 
Matkaoppaana Pentti Holi puh. 040 721 3939 

Matkanjohtajat: Antti Hietamäki p. 0400 953 549 ja Kyllikki Koskela 045 1358318  

Toukokuun alku on Israelissa täyttä kesää ja elonkorjuun aikaa. 
Leikkuupuimurit ovat korjanneet elon viljasiiloihin. Teitten 
varsilla kaupataan ohikulkijoille viinirypäleitä, meloneja ja 
monenlaisia luonnonherkkuja. Vedet ovat lämmenneet 
miellyttäviksi uimavesiksi. Käymme Betlehemin maisemissa. 
Kuljemme Jerusalemin kaduilla, Juudeassa ja Galilean 
kauneuden keskellä. Uimme Kuolleella merellä, purjehdimme 
Genesaretin järvellä. Vierailemme Karmel-vuorella, Deborah-
kodissa Haifassa sekä Safedissa. Tutustumme myös Tel Aviv-
Jaffoon. - Ohjelmassa on vanhoja klassikko-paikkoja,  mutta 

myös uutta ja tuoretta. Tapaamme paikallisia, nautimme kauniista luonnosta ja matkanteosta nuorekkaan 
kansan keskellä.  
  
LENTOAIKATAULU (FINNAIR)  
ma 4.5. AY1979 Helsinki-Tel Aviv   19.50 - 00.15 (ti5.5.)                                                                                        
ti 12.5. AY1980 Tel Aviv –Helsinki 01.05 – 05.45 

(Lentoyhtiö Finnair, lentoaikataulut sitoumuksetta, kaikki 

paikallisia aikoja) 
 

HOTELLIT 

4.-8.5.2020 Jerusalem,  National hotel 

E-Zahra St 4, Jerusalem Puh. +972 2-627-8880. Hotelli 

sijaitsee Itä-Jerusalemissa viiden minuutin kävelymatkan 

päässä Vanhasta kaupungista, Puutarhahaudalta ja 

Jerusalemin kaupunkiradasta. Hotellissa on 120 huonetta, 

joissa kylpyhuone, ilmastointi, lämmitys, TV, internet, Wifi, 

tallelokero, kokoustilat. 
 

8.-11.5.2020 Galilea, Kfar Kinneret, kibbutz Haon.  

Puh 972-4- 665-6555  

Lomakylämäisessä hotellissa on 104 huonetta, oma ranta, 

ravintola, lasten leikkipuisto, kokoustilat.  

Kullakin huoneella on oma balkoni, TV, internet, WC - 

kylpyhuone, keittokomero ja jääkaappi. 

 

Matkan hinta: 1615 €/ hlö/2 h huone 
 
Hintaan sisältyvät:  
• Finnairin lennot Helsinki–Tel Aviv–Helsinki 
• Lentokenttäverot ja matkustajamaksut 
• 1kpl/ enintään 23kg matkatavaraa 
• 1kpl/ enintään 8kg käsimatkatavaraa 
• Matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja 
tutustumiskohteet 
• Majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa 
• Puolihoito (runsas aamiainen ja päivällinen) 
• Oppaan ja matkanjohtajan palvelut 

 
 
Hintaan eivät sisälly: 
• Matkavakuutus 
• Ylimääräiset retket ja ateriat 
• Ateriat lennolla 
• 1 hengen huone, lisämaksu 490 € 
• Palvelumaksu 10 € / lasku 
 
Varaukset ja varausmaksu maksettava viimeistään 
15.1.2020: Matkavekka/ hanna.piilonen@matkavekka.fi 
puh. 020 120 4984  
 
Paikkoja rajoitetusti. 
 
Israeliin matkustettaessa Suomen kansalaiset tarvitsevat 
matkalla passin, joka on voimassa 6kk matkan jälkeen. 
 
Pyydämme lähettämään passitiedot tai -kopion meille 
viimeistään 1kk ennen matkaa. 
  
Kyseessä on matkapaketti; vastuullinen matkanjärjestäjä 
on Matkavekka - TravelCo Nordic A/S. Noudatamme 
yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkavekan lisä- ja 
erityisehtoja tämän matkan osalta. Matka- ja 
maksuehdot ryhmämyyjältä. 
 
Kehotamme ottamaan 
riittävän matkavakuutuksen jo 
matkavarausta tehtäessä. 
(heti kun varausmaksu on  
suoritettu). 

https://www.google.fi/search?q=national+hotel+jerusalem+puh.&ludocid=14853188121509569589&sa=X&ved=2ahUKEwjgjcuLwILiAhVN1qYKHdRUCWwQ6BMwEnoECBcQAg
https://www.google.fi/search?q=national+hotel+jerusalem+puh.&ludocid=14853188121509569589&sa=X&ved=2ahUKEwjgjcuLwILiAhVN1qYKHdRUCWwQ6BMwEnoECBcQAg
https://www.google.fi/search?source=hp&ei=QdnNXJmoCcTBmwXfxKCwAg&q=National+hotel+Jerusalem&btnK=Google-haku&oq=National+hotel+Jerusalem&gs_l=psy-ab.3..0j0i203l9.5613.17380..18811...1.0..0.141.2088.23j2......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0i131.5knJM6ryX-k
https://www.google.fi/search?source=hp&ei=QdnNXJmoCcTBmwXfxKCwAg&q=National+hotel+Jerusalem&btnK=Google-haku&oq=National+hotel+Jerusalem&gs_l=psy-ab.3..0j0i203l9.5613.17380..18811...1.0..0.141.2088.23j2......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0i131.5knJM6ryX-k
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 MATKAOHJELMA  
 
MA 4.5. Lento Helsingistä Tel Aviviin, jonne saavumme 
tiistaina puolenyön jälkeen (5.5.). Sieltä on vajaan tunnin 
bussimatka Juudean vuorille Jerusalemiin. Majoittuminen 
Jerusalem National hotelliin, jossa asumme perjantaihin 
saakka.  
 
TI 5.5. Ensimmäisenä aamuna hotelliaamiaista tarjoillaan 
tavallista myöhempään. Puolilta päivän tutustutaan hotellin 
lähiympäristöön ja sen jälkeen Daavidin kaupungin sekä 
Siloan arkeologisiin kaivauksiin Itä-Jerusalemissa (Hiskian 
tunneli).  
 
KE 6.5. Aloitamme retkipäivän ohjelman Puutarhahaudalla. Sieltä ajamme Öljyvuorelle ja edelleen 
Getsemanen puutarhaan sekä siellä sijaitsevaan Kaikkien kansojen kirkkoon. Viivymme hetken Itkumuurilla 
(Länsimuuri). Käyskentelemme juutalaisten, muslimien ja kristittyjen kortteleissa. Astelemme myös Cardo-
kadun ja Jeesuksen kärsimystien, Via Dolorosan kiveyksillä.  
 
TO 7.5 Päivän aluksi vierailemme Israelin parlamenttitalossa, Knessetissä. Israel-museossa tutustumme 
Jerusalemin pienoismalliin ja Kirjan pyhäkköön. Vierailemme myös natsivainojen uhrien kunniaksi 
perustetussa Yad Vashemin keskuksessa. Sieltä ajamme Betlehemin kautta Paimenten kedolle.  
 
PE 8.5. Jerusalemista laskeudumme Juudean autiomaan halki Kuolleelle merelle. Nousemme En Gedin 
kenttäkoulun näköalapaikalle, josta katsoen autiomaan keskellä sijaitseva historiallinen keidas ja Daavidin 
puro ovat kuin tarjottimella. Tutustumme Kuolleen meren terveys- ja kosmetiikkateollisuuteen. Uimme 
myös maailman alimman altaan suolaisissa vesissä. Sieltä jatkamme Jerikon kautta Jordaninlaakson tietä 
Galileaan. Illalla saavumme Tiberiakseen, jossa majoittuminen ja illallinen.  
 
LA 9.5. Purjehdimme aluksi oikukkaan Galilean meren aalloilla. Pysähdymme Genesaretinjärven rannalle 
Tabghaan, jossa Pietarista tuli kokoaikainen opetuslapsi. Käymme Jeesuksen kotikaupungissa, 
Kapernaumissa. Sieltä jatkamme matkaamme luonnonkauniin Sahnen lämpöisten vesien puistoon, jossa 
pidämme uinti - ja lepotauon. Paluumatkalla poikkeamme Kinneretin asutuksen mauste- ja 
herkkukaupassa.  
 
SU 10.5. Ajamme päivän aluksi Karmelin vuoren selännettä maan suurimpaan satamakaupunkiin Haifaan, 
joka on myös Israelin tärkeimpiä kulttuurin ja tieteen keskuksia. Vierailemme siellä Deborah – kodissa. 
Palaamme historiallisen Akkon sekä kuvataiteen, musiikin ja juutalaisen mystiikan (Kabbalan) kaupungin 
Safedin kautta Tiberiakseen.  
 
MA 11.5. Tiberiaksesta lähdemme puolilta päivin Nasaretin ja Jisreelin maisemien kautta Muchrakan 
uhripaikalle Karmel-vuorella. Sieltä laskeudumme Välimeren rannikolle. Kesareassa käynnin jälkeen 
ajamme edelleen Sharonin tasankoa etelään ja jatkamme Israelin tärkeimpään kulttuuri-ja 
bisneskeskukseen Tel Aviv-Jaffoon. Sieltä siirrymme itämaisen aterian jälkeen Ben Gurionin lentokentälle, 
Lyddaan.  
 
TI 12.5. Paluulento Tel Avivista Helsinkiin (01.10-05.50)  
     

TERVETULOA! 


