Toiviomatkat Oy, Annankatu 31–33 C, 00100 HELSINKI
(09) 565 7170, helsinki@toiviomatkat.fi, www.toiviomatkat.fi

MATKA KEVÄISEEN ISRAELIIN
Ikuinen Jerusalem ja vehreän Galilean Tiberias
24.2. – 3.3.2023, 1 viikko
Ilmoittautumiset matkanjohtajille:
Marja-Leena Lähteenmäki
040 585 3513
Leena Santaniemi
044 794 9708

Finnairin reittilennot
24.02. (pe) AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 18.25 – 23.05
03.03. (pe) AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 23.55 – 04.55
Majoitus
24.02. – 27.02. (3 yötä) Jerusalem / Leonardo Jerusalem
27.02. – 03.03. (4 yötä) Tiberias / Leonardo Club
Leonardo Jerusalem, 9, St George Street, Jerusalem
Suuri, hyvätasoinen hotelli Länsi-Jerusalemissa, keskustan
tuntumassa lähellä vanhaakaupunkia. Hotellissa on 8 kerrosta, hissejä, ravintola, baari, hyvät kokoustilat. 394 huonetta, joissa WC/kylpyhuone, pieni jääkaappi, vedenkeitin, ilmastointi, tallelokero, TV, hiustenkuivaaja ja langaton internetyhteys.
www.leonardo-hotels.com/jerusalem/leonardo-hotel-jerusalem

Leonardo Club, Habanim Street, Tiberias
Tiberiaan liikekeskustassa, lähellä Gennesaretin rantaa sijaitseva suuri, hyvätasoinen hotelli. 10 kerrosta, hissi, ravintola (kosher), suuret yleiset tilat, hyvät kokoontumistilat, lämmitetty, katettu uima-allas ja lastenallas. 400 huonetta, joissa WC/kylpyhuone, ilmastointi, tallelokero, vedenkeitin, langaton internetyhteys ja TV.
www.leonardo-hotels.com/tiberias/leonardo-club-tiberias

Matkan perushinta 1499 €
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, puolihoito (7 x aamiainen ja 6 x illallinen),
lentokenttäkuljetukset ja siirtyminen kohteiden välillä, hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat sekä
Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelut.
Yhden hengen huone on saatavissa lisämaksusta 599 €.
Retket
Viikon aikana on mahdollista osallistua lisämaksullisille
retkille, jotka voi maksaa Suomessa ennen matkan alkua
yhtenä pakettina. Retket eivät sisälly matkan perushintaan. Tarkat tiedot retkipaketista toimitetaan matkan
osanottajille noin kuukautta ennen matkaa. Kokopäiväretkien hinnat ovat 75–85 € / henkilö / retki. Esimerkkejä
mahdollisista retkikohteista:
Retkillä kuljetaan Jerusalemin vanhassakaupungissa, Via
Dolorosalla, käydään Itkumuurilla, Öljymäellä, Getsemanessa ja Puutarhahaudalla, vieraillaan Betlehemin Syntymäkirkossa, kellutaan Kuolleessameressä ja nähdään
monia Raamatusta tuttuja paikkoja Gennesaretinjärven
ympärillä sekä muualla Galileassa: Vuorisaarnan vuori, Kapernaum, Magdala ja Pietarin kalasatama; Jordanjoen alkulähteet ja Nasaret.
Tietoja Israeliin matkustavalle
Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta matkalta
paluun jälkeen.
Matkavakuutus on pakollinen Israeliin matkustettaessa.
Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkan varauksen jälkeen.

