GÅ ISRAEL 2022
ISRAEL NATIONAL TRAIL MISSION - 5. rejse
Fra Haifa til Jerusalem
23.-28. oktober 2022
I løbet af fem år vil Walk Israel-familien dække hele Israel National Trail (hebraisk: Shvil Yisrael),
en 1.009 km lang vandresti, der krydser Israel fra syd til nord. INT spænder fra feriebyen Eilat
ved Det Røde Hav til Dan nær den libanesiske grænse og forbinder Israels ekstraordinære landskaber og menneskelige mosaikker. Stien blæser gennem en række naturlige og menneskelige landskaber og udsætter vandrere for Israels mange økosystemer og levesteder. National Geographic
kaldte det en af de "hellige gral af vandreture."
Søndag den 23. oktober 2022
Mød på West Lagoon Resort
Besøg Victory Monument
Mission Åbningsmiddag
Natten over: West Lagoon Resort, Netanya
Mandag den 24. oktober 2022
Vandreturens længde: ca. 14 km
Vandretid: 6 timer
Vi tilbyder fire sværhedsgrader.
VORES FØRSTE VANDREDAG VIL DÆKKE ATLIT DETENTION CAMP TIL MOUNT CARMEL

Store steder undervejs vil omfatte:
Atlit Detention Camp
Atlit Detention Camp ligger langs kystvejen og er et nationalt kulturarvssted, der fungerer som et
uddannelsescenter om "Haapala", den hemmelige indvandring til Israel, der fandt sted fra 19341948
Kibbutz Yagur, med HaSlik
I juni 1946 søgte britisk politi og militær efter våben og foretog anholdelser i Jerusalem, Tel Aviv,
Haifa og flere dusin bosættelser. Jewish Agency blev ransaget, og omkring 2.700 personer blev
arresteret, herunder den kommende israelske premierminister Moshe Sharett. Ved Kibutz Yagur,
et af tre centrale arsenaler for Hagannah, konfirerede briterne mere end 300 rifler, omkring 100
2-tommer morterer, mere end 400.000 kugler, omkring 5.000 granater og 78 revolvere. Armene
blev vist frem på en pressekonference, og alle mændene i Yagur blev anholdt.
Karmelbjerget
Mount Camel har været et symbol på skønhed siden oldtiden. Området er dækket af tæt middelhavsskov og tæppebelagt med farverige blomster. Bakkerne, dalene, floderne og klipperne gør det
til et dynamisk økologisk område med storslået udsigt over det nordlige Israel og over til Middelhavet.
Andre vigtige stop vil omfatte:
Besøg Kibbutz Ulpan i Yagur, et Keren Hayesod-støttet projekt.
For mange nye olim (indvandrere) tilbyder en Keren Hayesod-støttet ulpan dem arving første hjem i
Israel. Disse centre tilbyder boliger, programmering og bistand for at hjælpe olim med at lægge et
stærkt fundament for deres nye liv i Israel.
Besøg en ungdomslandsby i Hadassa Neurim, et Keren Hayesod-støttet projekt.
Ungdomslandsbyer hjælper dårligt stillede israelske unge med at klare integrationsvanskeligheder,
bryde fattigdomscyklussen og blive bidragende medlemmer af det israelske samfund. Dette
program giver en afhjælpende uddannelse i en støttende hjemmeatmosfære og hjælper disse
udsatte unge med at skabe en bedre fremtid.
Middag
natten over: West Lagoon Resort, Netanya
Tirsdag d. 25. oktober 2022
Vandreturens længde: ca. 15 km
Tid: 7 timer
Vi vil tilbyde fire af vanskeligheder.
VORES ANDEN DAG MED VANDRETURE VIL DÆKKE SHUNI TIL CAESAREA
Store steder undervejs vil omfatte:
Ramat Hanadiv
I den sydlige ende af Karmelbjerget, mellem Zikhron Ya'akov og Binyamina, ligger Ramat Hanadiv, en
naturlig perle dedikeret til mindet om baron Edmond de Rothschild. Ramat Hanadiv er et levende
mindesmærke for baron Edmond de Rothschild, der opererer til gavn for nuværende og fremtidige
generationer af hele den israelske offentlighed.

Caesarea National Park
En rundvisning i det gamle Caesarea er som en tur gennem historien. En pragtfuld havneby bygget af
kong Herodes mod slutningen af det første århundrede fvt for at ære den romerske kejser, Cæsar
Augustus, Caesarea var hjertet af romersk styre i Israel. Udgravninger har afsløret imponerende
rester af denne luksuriøse by.
Middag
natten over: West Lagoon Resort, Netanya
Onsdag den 26. oktober 2022
Vandreturens længde: ca. 12 km
Vandretid: 7 timer
Vi vil tilbyde fire sværhedsgrader.
VORES TREDJE DAG MED VANDRETURE VIL DÆKKE JERUSALEM HILLS
Store steder undervejs vil omfatte:
Ha-Masrek Reserve, Beit Meir
HaMasrek betyder Kammen på hebraisk. Naturreservatet blev opkaldt efter fyrretræerne, der
vokser tæt i dette område, svarende til tænderne på en kam. En Palmach-træningsgruppe, der
boede i Givat Brenner og gik på patruljer i området, er sandsynligvis ansvarlig for navnet på reservatet.
Nahal Sorek
Nahal Sorek er et af de største, vigtigste afvandingsbassiner i de judæiske bakker. I Bibelen nævner Dommerbogen Nahal Sorek som grænsen mellem de gamle filistre og Dan-stammen af de gamle
israelitter.
Bnei Brit Cave
I 1951 blev Martyrernes Skov plantet i Jerusalem Hills. Skoven blev plantet til minde om de jøder,
der blev dræbt i Holocaust, med seks millioner træer plantet på begge sider af Kesalon-floden. En
naturlig hule blev forlænget ind i en grotte, som er et mindesmærke for ofrene for Holocaust.
Scroll of Fire
Også fundet i martyrernes skov mindes dette monument jødisk historie fra Holocaust-perioden indtil oprettelsen af staten Israel. Det er formet som en dobbelt Torah-rulle, den ene skildrer scener
med ødelæggelse af det jødiske folk i oldtiden og moderne tid, og den anden skildrer scener af national genfødsel.
Stalaktithule
I 1968, på de vestlige skråninger af de judæiske bjerge mellem Jerusalem og Beit Shemesh, stødte
arbejdere, der sprængte ved et kalkbrud, ved et uheld over Stalaktithulen. Inde var stalaktitter og
stalagmitter op til 13 fod lange. Nogle af dem menes at være mindst 300.000 år gamle, mens andre
stadig dannes. Vi ser den smukke formation, når vi udforsker hulen.
Ankommer til Jerusalem
Endelig, efter mange års Walk Israel-vandreture, kommer vi endelig ind som en gruppe i Israels
hovedstad, Jerusalem!
Middag
natten over: Ramada Hotel, Jerusalem

Torsdag d. 27. oktober 2022
Vandreturens længde: ca. 10 km
Tid: 6 timer
Vi vil tilbyde fire sværhedsgrader.
VORES SIDSTE DAG MED VANDRETURE VIL DÆKKE JERUSALEM HILLS
Store steder undervejs vil omfatte:

Oliebjerget Oliebjerget med udsigt over den gamle bydel er et vigtigt vartegn i Jerusalem.
Højderyggen har sit navn fra oliventræerne, der voksede her i oldtiden. Ifølge Bibelen er det her,
messias kommer. Oliebjerget tilbyder en spektakulær panoramaudsigt over byen.
Kidron Valley
The Kidron Valley er dalen, der stammer lidt nordøst for den gamle bydel i Jerusalem, som derefter
adskiller Tempelbjerget fra Oliebjerget. Det er oversået med gamle grave.
Davids by Davids
by, et andet berømt vartegn, er et arkæologisk sted, der spekuleres i at have været den oprindelige
bykerne i det gamle Jerusalem. Området har afsløret nogle af de mest ekstraordinære arkæologiske fund i den antikke verden, der spænder over tusinder af år. Blandt de mest dramatiske fund
er rester af, hvad der menes at være kong Davids kongelige palads og omfattende beviser for det
babylonske imperiums massive ødelæggelse af Jerusalem og senest pilgrimsvejen, hovedvejen for
pilgrimme, der går op til templet i den anden tempelperiode.
Fritid om eftermiddagen i Jerusalem
Festlig afslutningsbegivenhed
Overnatning: Ramada Hotel, Jerusalem
Fredag d. 28. oktober 2022
Busser afgår til lufthavnen og Tel Aviv drop offs

