Lähde kanssamme keväiseen Israeliin ja Jordaniaan
– luotettavassa ja iloisessa seurassa
Ainutlaatuinen kiertomatka, joka sisältää tärkeimmät nähtävyydet Israelissa
ja Jordaniassa.
Matkan aikana tulemme käsittelemään teemaa Jumalan suunnitelma ihmisen elämässä.

Matkan ajankohta: 24.3.–1.4.2023
Hotellit:

Finnairin reittilennot:
24.3. Helsinki 17.30 – Tel Aviv 22.55
1.4. Tel Aviv 01.05– Helsinki 05.45

24.3. – 26.3. (2 yötä) Tiberias / hotelli Leonardo Club
26.3. – 27.3. (1 yö) Amman / hotelli Sparr
27.3. – 28.3. (1 yö) Akaba / Captains
28.3. – 31.3. (3 yötä) Jerusalem / hotelli Leonardo Jerusalem
Retkiä Israelissa mm.:
– Tiberias; mm. veneretki Genesaretilla,
Autuuksien vuori, Kapernaum
– Timnan luonnonpuisto Negevin autiomaassa
– Kuollutmeri; kelluntaa Ein Bokekin upealla rannalla
– Jerusalem; mm. Öljymäki, Getsemane, Länsimuuri,
osa Via Dolorosaa, Temppeli-instituutti,
Vanhankaupungin muurin päällä kävely, Yad Vashem,
King of Kings -seurakunta, Puutarhahauta.
– 31.3. siirtymän yhteydessä vierailu Raamattukodilla
Jad Hashmonassa, Jaffa.

”Mooses nousi Mooabin arolta Nebonvuorelle, Pisgan
huipulle, joka on vastapäätä Jerikoa. Herra näytti
hänelle koko maan…”
5. Moos. 34:1

Jordanian puolella saamme kulkea Mooseksen ja Israelin
kansan jalanjäljissä ja nousta Nebonvuorelle, mistä Mooses
katseli Luvattuun maahan.
Retkiä Jordaniassa mm.:
– Jerashin kaupunki, joka on tunnettu nimenomaan roomalaisista
raunioistaan. Sen sanotaankin olevan maailman yksi parhaiten
säilyneistä roomalaiskaupungeista.
– Madaban kaupunki, joka on kuuluisa mosaiikkikartastaan.
Mosaiikinpaloista koottu kartta on vanhin tunnettu kartta Pyhästä
Maasta ja se peittää suuren osan pienen kirkon lattiasta. Kartasta voit
löytää mm. Jerusalemin Vanhankaupungin sekä Jordan-joen, joka
laskee Kuolleeseenmereen.
– Nebonvuori, mistä Jumala näytti Moosekselle Luvatun maan.
Vuorelta aukeaa maisema Jordan-joen laaksoon ja Israelin puolelle.
– Petra, historiallinen kalliokaupunki, joka on Jordanian tunnetuin
matkakohde. Petra on UNESCO:n kohde, myös yksi maailman
seitsemästä ihmeestä. Petra on sanoinkuvaamattoman hieno paikka,
jossa voi ihastella muinaisten nabatealaisten kallioon kaivertamia
julkisivuja sekä roomalaisia raunioita ja huikeita vuoristomaisemia.
Israelin ja Jordanian retket eivät sisälly matkan perushintaan.
Jordanian käyntikohteet yhteensä 120 €, Israelin retkikohteiden
hinnat ilmoitetaan myöhemmin.
Muutokset ovat mahdollisia.
Tarkempi retkiohjelma hintatietoineen ilmoitetaan myöhemmin
netissä, https://uudetaskeleet.wordpress.com.
Oppaana matkallamme on Iris Amoyal.
Matkan perushinta 1750 €
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus kahden hengen huoneissa,
puolihoito, lentokenttäkuljetukset, hotellihenkilökunnan ja
bussinkuljettajan palvelurahat sekä Toiviomatkojen suomenkielisen
oppaan ja matkanjohtajien palvelut.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 570 €.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä Toiviomatkat Oy
Lisätietoa ja ilmoittautumiset matkanjohtajille:
Maarit Kattilakoski
mkattilakoski@gmail.com
044 265 4739

Waltteri Haapala
waltteri.haapala@gmail.com
044 978 2377

Maarit on kokenut ja pidetty
matkanjohtaja Vantaalta.
Hän on reipas, iloinen ja
palvelualtis. Hänellä on
pitkäaikainen kokemus ja
tuntemus Israelin matkoista.

Waltteri on kokenut ja pidetty
matkanjohtaja. Hän on
luonteeltaan iloinen ja
huumorintajuinen. Hän on pastori
sekä pidetty ja arvostettu
raamatunopettaja. Waltterilla on
vaimo ja kolme lasta.

