
  
 

 
Jos Herra suo, tämä  ̶  koronan takia muutamaan 
kertaan siirretty  ̶  matka toteutuu ensi keväänä. Sitä 
rukoilemme! Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Tällä matkalla
• tutustuminen Jeesuksen elämän tapahtumapaikkoihin 
muuttaa Raamattusi kuvakirjaksi! 
• kuulet Israelin monivaiheisesta historiasta ja lähi-
historiasta paikan päällä  
• tutustut Jeesukseen uskoviin juutalaisiin ja arabeihin, 
heidän seurakuntiinsa ja työhönsä
• retkipaketissa on uusia elämyksiä myös maassa jo 
aiemmin käyneille
• olet osa leppoisaa matkaporukkaa, joka koostuu 
eri-ikäisistä ihmisistä eri puolilta Suomea 
•  oppaanamme on Iris Amoyal, joka on asunut ja 
opastanut Israelissa jo kymmeniä vuosia

Finnairin suorat reittilennot ✈
pe 8.4.   19:50   ⇣  Helsinki    ⇡  la 16.4.   5:45
la 9.4.      0:15  ⇣   Tel Aviv   ⇡  la 16.4.   1:05   

Asumme maalla ja kaupungissa 
Aluksi majoitumme suomalaisten perustamalle Jad 
Hashmonan moshaville, joka sijaitsee Juudean kauniilla 
maaseudulla 15 km Jerusalemista. Toinen hotellimme  
on Leonardo Club keskellä Tiberiaan kaupunkia. 

Retkiä tarjolla päivittäin
Teemme päivittäin koko päivän tai puolen päivän retken. 
Lauantaina vierailemme Betlehemissä. Palmusunnuntaita 
juhlimme Jerusalemissa! Maanantaina matkalla Galileaan 
poikkeamme kellumassa Kuolleessameressä. Galileassa 

vierailemme muun muassa Nasaretissa ja Vuorisaarnan  
vuorella; halukkaille on luvassa myös uintia ja patikointia. 
Perjantaina ajelemme kohti lentokenttää reitille sijoittu-
vien nähtävyyksien kautta. Lento Suomeen lähtee varhain 
lauantain puolella.  ̶  Retkiohjelma tarkentuu myöhemmin.
 

Mitä maksaa?
• Matkan perushinta 1370 e sisältää lennot Helsinki ̶  
Tel Aviv, majoituksen 2 hh, siirtokuljetukset ja puoli- 
hoidon (runsas aamiainen ja päivällinen). Lisämaksu  
1 hh:sta on 490 e. 
• Perushinnasta maksetaan 200 e varausmaksuna 
ilmoittautumisen jälkeen, loppuosa lähempänä matkaa
• Lounaat ovat omakustanteisia (8 ̶ 15 e/pvä)
• Retkipaketti noin 350 e; retkiä voit ostaa myös 
yksittäin, jos haluat pitää jonkin päivän vapaana 

Onko Israelissa turvallista matkailla?
On! Israelissa vierailee vuosittain nelisen miljoonaa 
turistia. Meistä pidetään hyvää huolta eikä meitä koskaan 
viedä rauhattomille alueille.
 

Vastuullisena matkatoimistona
on tuttu ja turvallinen Toiviomatkat. 
Matkamme on samalla Kansanlähetys-
opiston opintomatka.

Me matkanjohtajat  
olemme onnellisesti eläkkeellä. Olemme vetäneet yhdessä 
useita matkoja Israeliin, Baltiaan ja Puolan Krakovaan.  
• Aune ja Håkan Björkström: kielenkääntäjä ja insinööri 
Kokkolasta. Tästä taitaa tulla 20. Israelin-matkamme.
• Liisa ja Isto Pihkala: diakoni ja arkkitehti Janakkalasta. 
Olemme toimineet Kansanlähetyksen kotimaisessa sekä 
ulkomaisessa työssä, Liisa Japanissa ja Isto Venäjällä.

Kysy lisää ja ilmoittaudu meille! 
• Aune: 044 730 9304; aunein@gmail.com, aib@sekl.fi
• Håkan: 050 464 7227; hakan.bjorkstrom@gmail.com  
• Liisa: 050 321 3478; liisapihkala3@gmail.com
• Isto: 0500 517 787; isto.pihkala@sekl.fi 

     Lähde opintomatkalle
Israeliin 8. ̶ 16.4.2022

Näkymä Getsemanen kirkolta Kultaiselle portille, joka on  
Jerusalemin Vanhankaupungin muurin itäosassa. 

Purjehdus Genesaretinjärvellä on yksi matkan kohokohtia.


