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 KKL:n matkaohjelma Israeliin 10-22.11.2014 
 

10.11. maanantai  
19:55 Finnairin lento AY797 Helsinki - Tel Aviv 
 
11.11. tiistai  
00:20 Saapuminen Ben Gurionin lentokentälle Tel Aviviin 
02:00 Saapuminen hotelliin Ashkeloniin, jossa yöpyminen  
 
09:30 Lähtö hotellista 
 
Rajaelämää Israelissa - elämää lähellä Gazaa 
• Musta nuoli-näköalapaikka 
Black Arrow näköalapaikasta voimme tarkastella Gazan aluetta ja puhua etelän asukkaiden turvallisuudesta. 
 
• Be'eri Forest-tarkkailutorni 
 
• Nave  
 Uusi yhteisö on perustettu pitkin Egyptin rajaa, jossa se kohtaa useita haasteita. 
 
• Mash'abei Sade-vedenkeruuallas + lounas 
KKL: n vesivarannot ovat osa ratkaisua Israelin akuutissa vesiongelmassa. Nämä vedenkeruualtaat 
sisältävät käsiteltyä vettä ja siten tarjoavat paikallisille maanviljelijöille puhdasta ja käsiteltyä vettä makean 
veden sijaan, joka on kalliimpaa ja tässä piilee myös ekologinen ratkaisu globaaliin haasteeseen - jäteveden 
uudelleen käyttöön. 

 
• Mitspe Ramonin kraatteri – KKL:n kävelyreitti 
 
Illallinen omalla kustannuksella matkalla Eilatiin 
 
Yöpyminen Eilatissa (Huom. myöhäinen saapuminen!) 
 
 
12.11. keskiviikko 
• Eilatin vedenalaisen meriluonnon observatorio 
Eilat on siunattu upeilla ja ainutlaatuisilla koralliriutoilla. Vedenalainen observatorio sijaitsee aivan riuttojen 
äärellä. Meripuistossa kävijät saavat harvinaisen tilaisuuden nauttia ja tarkastella läheltä rikasta ja lumoavaa 
elämää Eilatin lahdella. Tämä unohtumaton kokemus on kaikenikäisille. 
 
• KKL:n lintutarkkailukeskus Eilatissa 
 
• Arava instituutti kibbutz Keturahssa – tutkija Samuel Willnerin tapaaminen + lounas  
 
• Timna-puiston kiertoajelu 
 
Illallinen omalla kustannuksella  
 
Yöpyminen Eilatissa 
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13.11. torstai 
• Kibbutz Lotan - luovan ekologian keskus 
 
• Faran yhteisö 
Arava laaksossa elävän maatalousyhteisön mielenkiintoinen tarina. 
Yhteisö on nimetty Raamatun ( Moos. 21:20-21 ) mukaan "Ja Jumala oli pojan kanssa, ja poika kasvoi ja 
asui erämaassa, hänestä tuli jousimies. Hän asusteli Paranin autiomaassa. Hänen äitinsä otti hänelle vaimon  
Egyptin maasta." 
 
• Tzukim 
Taiteilijakylä - luovaa elämää autiomaassa 
 
• Sapir-puisto - KKL:n luoma kaunis keidas erämaassa + lounas 
 
• Ajamme rauhan reitin - 25 km pitkä reitti, joka myötäilee Jordanian rajaa 
 
Hatzevah T&K -vierailukeskus - Aravan maatalouden T&K mahdollistaa paikallisten viljelijöiden harjoittaa 
maataloutta erämaassa ja löytää innovatiivisia tapoja kasvattaa paprikoita, tomaatteja, kesäkurpitsoita, 
mansikoita ja jopa akvaariokaloja! Opimme myös mielenkiintoisia faktoja Aravan ainutlaatuisesta luonteesta. 
 
Illallinen omalla kustannuksella 
 
Yöpyminen Kuolleenmeren alueella 
 
 
14.11. perjantai 
• Kuollutmeri (säävarauksella) 
 
• Masada 
Masada on karu Juudean erämaassa sijaitseva majesteettisen kaunis luonnon muovaama linnoitus, josta on 
näkymät Kuolleellemerelle. Se on symboli muinaisen Israelin valtakunnasta, sen rajusta tuhosta ja 
juutalaisten patrioottinen viimeisestä kapinasta Rooman armeijaa vastaan vuonna 73 j. Kr. Sen rakennutti 
Herodes Suuri, joka oli Juudean kuningas (vuosina 37-4 e. Kr.). Palatsi on rakennettu varhaisen Rooman 
valtakunnan klassisen tyylin mukaisesti. Leirit, linnoitukset ja hyökkäysramppi ympäröivät muistomerkkiä, 
joka muodostaa täydellisimmän Rooman piirityksen rakennelman, joka on säilynyt nykypäiviin asti. 
 
• Qumran + lounas omalla kustannuksella Qumranin kahvilassa 
 
• Saapuminen Jerusalemiin, kirjautuminen hotelliin 
 
• Jos aika sallii - " Mishkenot Sha'ananim " ja Armon Hanatsiv kävellen: 
Ensimmäinen naapurusto Jerusalemin muurien ulkopuolella ja kaunis näköalapaikka. 
 
Yöpyminen Jerusalemissa ja illallinen hotellissa 
 
 
15.11. lauantai 
• Aamu: Kävelykierros Jerusalemin kolmen uskonnon vanhassa kaupungissa: 
Puutarhahauta, Via Dolorosa, Itkumuuri, muslimikorttelien markkinat & näkymä Temppelivuorelle. 
 
Lounas vanhassa kaupungissa 
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• Iltapäivä: Öljymäki -kävelykierros – näköala yli Jerusalemin, Dominus Flevit, Getsemane, 
 Neitsyt Marian hauta 
 
Illallinen omalla kustannuksella Mamilla-bulevardilla 
 
• Ilta: Daavidin tornin ääni & valo show (yöspektaakkeli) 
 
Yöpyminen Jerusalemissa 
 
 
16.11. sunnuntai 
• Daavidin kaupunki -kierros 
Liity salaperäiseen, maagiseen matkaan vanhojen muurien ja linnoitusten läpi Daavidin kaupunkiin, 
paikkaan, jossa Jerusalem syntyi. 
 
• Israel-museo – 2. temppelin pienoismalli + Kuolleenmeren kääröjen museo 
 
Lounas omalla kustannuksella joko Juutalaisessa korttelissa tai Israel-museossa (riippuen Länsimuurin 
tunneleiden vierailuajasta) 
 
• Siioninvuori -kierros 
  Kuningas Daavidin hauta + Viimeisen ehtoollisen huone 
 
• Länsimuurin tunnelit 
Kiehtovan kiertueen aikana Länsimuurin maanalaiset tunnelit paljastavat salaisuutensa kerros kerrokselta. 
Ne kertovat tarinan antiikin Jerusalemista ja sukupolvien aikaisesta kaipuusta sinne. 
 
Yöpyminen Jerusalemissa ja illallinen hotellissa 
 
 
17.11. maanantai 
08:30 Lähtö hotellista 
 
• Yad Vashem 
On juutalaisen kansan elävä holokaustin muistomerkki, Yad Vashem-museo suojelee menneisyyden muistoa 
ja jakaa sen merkitystä tuleville sukupolville. 
 
• Herzl-vuoren kierros 
Herzl-vuori on nimetty Benjamin Ze'ev (Theodor) Herzl, juutalaisvaltion visionäärin mukaan. Sillä on suuri 
kansallinen merkitys Israelille ja juutalaiselle kansalle, jonne sen kaatuneita sotilaita ja merkittäviä johtajia on 
haudattu. 
 
Lounas omalla kustannuksella Machane Yehuda-torilla 
 
• Machne Yehuda-torikierros 
Machane Yehuda-tori edustaa nykyaikaa ja tulevaa - Jerusalemin sydämessä. Machane Yehuda integroi 
ainutlaatuisella tavalla vanhaa ja uutta. Se integroi vilkkaan torin ja naapuruston, ja se yhdistää niin ruoan, 
juoman, ostospaikat, baarit kuin ravintolatkin. Shuk eli tori on säilyttänyt tärkeimmät luonteenpiirteensä: se on 
aito, sieltä löytyvät kaikki maut ja aromit, värit sekä kauppiaiden vuorovaikutus väenpaljouden kanssa. 
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• Jos aika sallii: iItakierros Jerusalemin uudella rautatieasemalla, josta on tullut ajanviettopaikka 
 
  
Yöpyminen Jerusalemissa ja illallinen hotellissa 
 
 
18.11. tiistai  
• Yad Hashmona 
 
• Haportzim-virkistysalue Rabin-puistossa 
 
• Latrun-museo 
 
Lounas omalla kustannuksella Latrunissa 
 
• Karmel-vuori - metsänhoitopäivä 
KKL:n " Päivä metsänhoitajana "-ohjelma tarjoaa kävijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden auttaa  
KKL:ää säilyttämään metsiä, ehkäisemään metsäpaloja ja takaamaan vihreämmän huomisen Israelille. 
Ryhmät osallistuvat "Forester for a Day "-ohjelman työhön rintarinnan KKL:n metsänhoitajien kanssa raivaten 
aluskasvillisuutta, karsien puita, valmistellen palonestokäytäviä ja metsäpolkuja. 
 
• Haifa-kiertue (mikäli aika sallii) 
 
• Iltakävely Tiberiaassa / Nasaretissa 
 
Yöpyminen Tiberiaassa tai Nasaretissa ja illallinen hotellissa 
 
 
19.11. keskiviikko 
• Biriya-metsän kierros 
 
• Vanhan Safedin kierros + Sinisen laakson puisto 
 
Lounas omalla kustannuksella Safedissa 
 
• Hagoshrim-vedenkeruuallas 
Israel on maailman johtavia maita veden kierrätyksessä. 600,000 kuutiometriä käsittävä HaGoshrim-
vedenkeruuallas on tästä loistava esimerkki: se kerää Kibbutz Hagoshrimin käsitellyt jätevedet, varastoi ne ja 
johdattaa ne putkia pitkin lähistön pelloille. 
 
• Hula-järvi -kierros avovaunussa 
Hula-laaksossa Ylä-Galileassa, KKL on kehittänyt kansainvälisesti arvostetun lintutarkkailupuiston.  
Kahdesti vuodessa peräti 390 lintulajia lentää alueen kautta; alueen eläimistöön kuuluu vesilintuja, petolintuja 
ja laululintuja, vesipuhveleita ja ilveksiä - ainutlaatuinen kasvisto ja eläimistö. Yli 500 miljoonaa lintua kulkee 
läpi Hula-laakson vuosittain. 
 
Yöpyminen Tiberiaassa tai Nasaretissa ja illallinen hotellissa 
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20.11. torstai 
• Kapernaum 
 
• Tabgha 
 
• Nasaretin kierros 
 
Lounas omalla kustannuksella Nasaretissa 
 
• Precipice-vuori 
 
Yöpyminen Tiberiaassa tai Nasaretissa ja illallinen hotellissa 
 
 
21.11. perjantai 
• Megiddo 
Megiddon kansallispuisto kattaa muinaisen raamatullisen Megiddon, jonka yleismaailmallinen arvo on 
voittanut sille paikan UNESCO:n maailmanperintöluettelossa. 
 
• Kesarea + lounas omalla kustannuksella 
 
• Itsenäisyysjulistuksen sali, Tel Aviv 
 
• Historiallinen Tel Aviv -kierros 
 
Päättäjäisillallinen ravintolassa Jaffassa 
 
• Iltakierros vanhassa Jaffassa 
 
22:30 Lähtö Ben Gurionin lentokentälle 
 
22.11. lauantai 
 
01:10 Finnairin lento AY798 Tel Aviv - Helsinki 
 
05:55 Saapuminen Helsinkiin 


