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Israel 70 år 
 

15. – 22. april 2018 

 

Turleder: Tidligere Overrabbiner Bent Lexner. 

 
Vi fejrer 70 året for Israels genoprettelse med en rejse, hvor vi kommer vidt omkring i landet og besøger 

nogle af de steder hvor vigtige historiske begivenheder fandt sted, men også steder der viser hvordan 

landet har udviklet sig siden 1948. Alle deltagere vil være i gode hænder med Bent Lexner, som har sagt ja 

til at lede denne tur. Vi overnatter på dejlige 4 stjernede hoteller, som er valgt efter deres beliggenhed så 

man kan gå på stranden i Tel Aviv. I Jerusalem ligger hotellet centralt og tæt ved Jaffa Porten og den jødiske 

bydel, således at man også kan udnytte tiden til en morgentur eller en aftentur på egen hånd. 
 

 
15. april - søndag: afrejse fra Kastrup kl. 11.10 med ankomst til Ben Gurion lufthavn kl. 20.05.  

Her venter vores danske guide med bussen som vil køre os til hotel Grand Beach i Tel Aviv,  

hvor vi overnatter de to første nætter.  

Vi flyver med Turkish Airlines og mellemlander i Istanbul. 

 

16. april – mandag: Vi giver os god tid til at nyde morgenmaden på hotellet. Det første besøg går til 

Independence Hall, hvor David Ben Gurion den 14. maj 1948 erklærede Israels uafhængighed.  

En begivenhed der gik verden rundt og som mange af os aldrig glemmer.  

Herfra går turen videre til Diaspora Museet, hvor vi får et godt overblik over hvilke lande de mange  

indvandrere til Israel, kommer fra. Besøg på Kikar Rabin,stedet hvor Rabin blev myrdet.  

Om aftenen mødes vi med danskere der er gået på Aliya og har bosat sig i Israel.  

Aften – middag på hotellet. 

 

 



17. april – tirsdag: I dag tager vi afsked med Tel Aviv og kører nordpå til Galilæa.  

Det første besøg gælder Ariel Sharon Park, som er beliggende et stykke sydøst for Tel Aviv.  

Her har KKL koncentreret sig om genbrug og genindvinding samt produktion af biogas (metangas) .  

Når stedet er helt færdigt regner man med genbrug og genindvinding samt produktion af biogas (metangas)  

Efter besøget her kører vi videre for at besøge Dan Uzan Memorial.  

Stedet der er anlagt til minde om Dan, der mistede livet mens han beskyttede sine venner,  

der fejrede Bar Mitzva i lokalerne i Krystalgade. Vi kører til den lille by Or Yehuda, og 

besøger mindeparken, der rummer muligheder for alle aldersgrupper. Der er grønne, skyggefulde arealer, 

hvor ældre kan finde plads på opsatte bænke og betragte livet som det udfolder sig i parken. Der er 

legeplads, indrettet til børnene, og en stor fitness afdeling og en basketball bane til de unge og de voksne. 

Herefter besøger vi Ilanot,der rummer mere end 700 forskellige arter af planter og træer. Denne skov blev 

plantet i årene efter statens oprettelse i 1948. Man eksperimenterede med at plante mange forskellige 

arter, for at finde de bedst egnede til klima og jordbundforhold i Israel. For nylig er stedet blevet udbygget 

med et stort og spændende, moderne besøgscenter, som er blevet opført takket være danske venner af 

KKL og JNF. Efter besøget her går turen nordpå.  

Indlogering på Kibbutz Lavi Hotel.  

Middag om aftenen på hotellet.  

Denne aften er ”Eve of Memorial Day”, hvor Israel 

mindes de mange der mistede livet i kampen for et gen-

rejst Israel. 

 

 

 

 

 

 

 
18. april – onsdag: Turen går i dag sydpå og videre op til Jerusalem. Men først skal vi sammen med KKL  

kl.09.00 plante træer ved Golani Junction, hvor vi også finder de danske frihedskæmperes skov.  

Herfra går turen sydpå. Køreturen op til Jerusalem går via Burma Road,  

Vi besøger Latrun inden turen går videre til Yvel immigrations center, der ligger ved byen Motza,  

ikke langt fra Jerusalem. Her hører vi om hvordan de mange immigranter fra mange forskellige lande,  

integreres i det israelske samfund.  

Efter besøget her, Indlogeres vi på hotel King Solomon i Jerusalem.  

Middag på hotellet (Eve of Independence day). 
 

 



 
19. april – torsdag: Independence day. Vandretur i Jerusalems gamle bydel. Der vil være en række specielle 

begivenheder, hvor Israel fejrer uafhængighedsdagen, men disse begivenheder er endnu ikke kendte. 

Program herfor vil følge senere. Om aftenen – middag på hotellet. 

 

20. april – fredag: Besøg på Yad Vashem. Vi mindes de 6 millioner jøder der blev dræbt under Holocaust i 

Europa. Vi stopper for et kort besøg på Danmarks Pladsen, og gør ophold ved ”Båden”, en skulptur udført 

af den israelske kunstner Rhoda Reilinger, som vil være kendt af mange danskere for sine mange ophold i, 

og sit arbejde og undervisning i Danmark. Evt. besøg i den store synagoge, vandretur gennem Mea Shearim 

etc. Vi er tilbage på hotellet inden Shabbat og fejrer Shabbat . Middag på hotellet. 

 
21. april: lørdag: Mulighed for at deltage i gudstjenesten i en af de store synagoger i nærheden af hotellet i 

Jerusalem. Efter frokost går vi en tur til Vestmuren og gennem den gamle bys snævre gader.  

Aften –middag på hotellet. 

 

 
22. april: Søndag: Morgen og formiddag til rådighed.  

Herefter - transfer til lufthavnen og hjemrejse. 

Forventet ankomst til Kastrup kl. 22.10. 

 

Rejsens pris pr. person:  13.985,- kr. 

Enkelt værelse:               18.625,- kr. 

 

Tilmelding: Kontakt Morten Strobel hos Unitas Rejser .  

Ring direkte på tlf. 87231242 eller pr. mail: mos@unitas.dk 

 

Inkluderet i rejsens pris: Flybilletter Kastrup/Tel Aviv tur/retur. Alle kendte skatter og afgifter.  

Hele rundrejsen, samt alle transfers i Israel i moderne langtursbusser, dansktalende guide på hele turen.  

Alle entreér som er nævnt i programmet.Drikkepenge til hotelpersonale, chauffører og guide.  

Morgenmad og middag hver aften på hotellet, som det fremgår af programmet.  

Overnatning på 4* hoteller på hele turen. 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: Rejseforsikring og sygdomsafbestillingsforsikring (kan bestilles samtidig 

med tilmeldingen hos Unitas Rejser). Indkøb af mere privat karakter, frokost og drikkevarer til alle 

måltider, samt alt der ikke er nævnt i programmet.  

Tilmelding indsendes til Unitas Rejser mos@unitas.dk, hvorefter der indbetales depositum til Unitas Rejser.  

Alle tilmeldingspapirer og rejsedokumenter osv. Er fra Unitas Rejser, som er teknisk rejserarrangør!  

I er meget velkomne med spørgsmål til Bent Strobel tlf. 29255439.  

Unitas Rejser har nr. 128 i Rejsegarantifonden. 

Bedste hilsener 

Bent Strobel – Rejsekonsulent ! 


