
PYHIINVAELLUS PYHÄLLE
MAALLE ORTODOKSISESSA
HENGESSÄ 18.-26.11.2022

(7 päivää)

Hinta: 1 839 € / hlö

Matkan perushintaan sisältyvät
- lentoliput ja lentokenttäverot
- perillä matkakohteessa
lentokenttäkuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden
hengen huoneissa, hotelli Leonardo Club / Tiberias, hotelli Leonardo Jerusalem / 
Jerusalem
- puolihoito: aamiainen ja päivällinen päivittäin (ei saapumispäivänä 18.11. ja viimeisenä 
päivänä 25.11. vain aamiainen)
- retket ja kuljetukset
- pääsyliput ohjelmassa mainittuihin kohteisiin
- suomenkielisen oppaan ja matkanjohtajan palvelut

Matkan perushintaan eivät sisälly
- juomat
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- matkavakuutus
- mahdolliset koronatestit
- lisämaksu yhden hengen huoneesta 560 €

Matka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 15 henkeä.

Ilmoittautuminen

Miway Oy Toiviomatkat Oy
info@miway.fi TAI helsinki@toiviomatkat.fi
puh: 050 5488223 puh: 09 5657170

HUOM! Varmistathan, että matkavakuutuksesi on voimassa jo
ilmoittautumisvaiheessa!

PYHIINVAELLUKSEN OHJELMA

Perjantai 18.11. Lähtö Helsingistä klo 18.30 Saapuminen Tel Avivin kentälle klo 22.55. 
Siirtyminen Tiberiakseen, jossa majoittuminen hotelliin. 

Lauantai 19.11. Pyhän maan sapatti. Etelä-Galilea Lähtö retkelle noin klo 10.00 Magdala, 
Autuuksien vuori, Tabgha, Pietarin talo, Kapernaumin ortodoksinen kirkko. 

Sunnuntai 20.11. Herran päivä. Pohjois-Galilea. Vierailu Safedin kaupungissa, ajo 
Jordanvirran alkulähteille Baniakseen ja Golanin kautta takaisin Tiberiakseen. 
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Maanantai 21.11. Nasaret, Jeesuksen kotikaupunki. Marian Ilmestyskirkko, vanhan 
kaupungin synagooga ja basaarit sekä Jeesuksen aikainen kylä Nasaret Village. Käynti 
alassyöksemisen vuorella. Käynti Tabor-vuorella. 

Tiistai 22.11. "Hän lähti ylös Jerusalemiin". Siirtyminen Jerusalemiin Kuolleenmeren kautta.
Matkalla Jeriko, Jeesuksen kastepaikka (Qasr al Yahud), Gerasimoksen luostari ja käynti 
Qumranissa.  

Keskiviikko 23.11. "Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon?" Käynti Yad 
Vashemissa, juutalaisvainojen museossa. Ein Karem, pyhän Johanneksen kirkko. Käynti 
Pyhän Johannes Edelläkävijän erämaaluostarissa. Käynti Beetlehemissä ja 
Syntymäkirkossa. Vierailu Pyhän ristin luostarissa iltapäivällä, jos aikataulu sallii.  

Torstai 24.11. Jeesuksen jalanjäljissä. Käynti Öljymäellä, jossa Taivaaseenastumisen 
luostari ja Pater Noster eli Isä meidän -kirkko. Kävely alas Dominus Flevit-kirkkoon ja 
matkalla nähdään Magdalan Marian kirkko. Käynti Getsemanen puutarhassa ja sieltä 
matka jatkuu Lantaportin kautta Vanhaan kaupunkiin, Pyhän Haudan kirkko.

Perjantai 25.11. "Minun rauhani, sen minä jätän teille". Aamulla omaa aikaa, vaikka 
kävelylle vanhassa kaupungissa. Lähtö hotellista noin klo 12.00  Matkalla käynti Jad 
Hashmonassa ja Raamatunkääntäjien kodilla. Ilta vanhassa Jaffassa, jossa mahdollisuus 
omakustanteiseen ruokailuun. Tel Avivin lentokentällä olemme noin klo 20.45. Paluulento 
Suomeen klo 23.45 – 04.30. (26.11.2022). 

Retkiohjelma on ohjeellinen ja Toiviomatkat pidättää oikeuden muutoksiin. Ruuhkista ja 
rajoituksista johtuen käyntikohteisiin saattaa olla pitkät jonotusajat, mikä voi muuttaa 
päivän retkiohjelman sisältöä. Hinnastossamme todetaan, että hintoihin sisältyvät 
hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat, jotka Toiviomatkat maksaa. Ei 
kuitenkaan oppaan palvelurahoja (vapaaehtoiset). 
Onhan matkavakuutuksesi kunnossa? Vakuutus on pakollinen matkustaessa Israeliin.  
Muista myös matkatavaravakuutus. 

Toiviomatkat Oy Miway Oy
(09) 5657170 050 5488223
helsinki@toiviomatkat.fi info@miway.fi 
www.toiviomatkat.fi www.miway.fi
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