
  
 
  Kevätmatka Israeliin 1.–8/9.3.2019 

– iloisessa ja luotettavassa seurassa 
Teema: Herra on minun paimeneni 

Sahnen lämpimät  
lähteet 

Kevätmatkan teema on psalmi 23. Retkillä näemme, kuinka Raamatun 
maan ominaisuudet avaavat psalmin sanomaa. Käymme myös lävitse 
Daavidin syvää luottamusta ja vahvaa suhdetta Jumalaan.  
 
”Herra on minun paimeneni, ei minulta puutu mitään. Ruohoiselle keitaalle (laitumelle) hän 
asettaa minut makaamaan, levollisten vetten äärellä hän minua johdattelee. Sieluni hän 
virvoittaa, hän johtaa minua vanhurskauden poluilla - hänen nimensä tähden. Vaikka minä 
kulkisin kuoleman varjon laaksossa en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani.  
Sinä johdatat minua ja minä saan nojata sinuun, nämä lohduttavat minua. Sinä katat minulle 
pöydän ahdistajieni edessä. Sinä voitelet pääni voiteella, maljani on täpötäynnä. Vain hyvyys  
ja armo ajavat minua takaa kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa 
elinpäivieni pituuden.”    (käännös hepreasta) 

Nasaret-kylä 
 

Jerusalem 



  

Waltteri Haapala, waltteri.haapala@gmail.com, 044 978 2377 

- Waltteri on kokenut ja pidetty matkanjohtaja Siilinjärveltä.  
- Hän on luonteeltaan iloinen ja huumorintajuinen.  
- Waltteri on isä, pastori, pidetty ja arvostettu raamatunopettaja.  

- Maarit on kokenut ja pidetty matkanjohtaja Vantaalta.  
- Hän on reipas, iloinen ja palvelualtis.  
- Pitkäaikainen kokemus ja tuntemus Israelin matkoista  

Maarit Kattilakoski, mkattilakoski@gmail.com, 044 265 4739 

Matkan perushinta 1 370 € 
Sisältää lennot, majoituksen puolihoidolla (2hh:ssa), lentokenttäkuljetukset 
Israelissa, hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajan palvelurahat 
oppaan ja matkanjohtajan palvelut. 1hh-lisä 460 €. 
Retket eivät sisälly matkan perushintaan.  

Olemme suunnitelleet ryhmällemme monipuolisen retkiohjelman, 
mielenkiintoisia ja erikoisiakin kohteita. Ohjelmassa on huomioitu myös lapset.   

Esim. Öljymäki, Getsemane, Kidron-laakso, Länsimuuri, Puutarhahauta, 
Daavidin kaupunki, Neot Kedumim raamatullinen puutarha, Ein Gedi ja 
Daavidin lähde, Kuollutmeri, Nasaret-kylä, Beit Shean, uintia Sahnen 
lämpimissä lähteissä, venematka Genesaretin järvellä, Autuuksien vuori, 
Kapernaum, ehtoollinen Magdalassa. Yad Vashem – vainojen museossa  
käynnin aikana lapsille vierailu Jerusalemin eläintarhassa. 

Vierailemme myös Raamatunkääntäjien kodilla Jad Hashmonassa sekä 
sosiaalisessa avustuskohteessa.  

Tarkempi retkiohjelma hintatietoineen lähetetään matkalaisille noin kuukausi 
ennen matkaa.  

Oppaana Iris Amoyal.  

Muutokset ovat mahdollisia. 

Monipuolisia retkiä ja upeita kokemuksia  

Lisätietoa ja ilmoittautumiset matkanjohtajille: 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

1.3.2019 Helsinki klo 19.55 – Tel Aviv klo 00.20 
9.3.2019 Tel Aviv klo 01.10 – Helsinki klo 05.50  
 

Finnairin suorat lennot 

1.–5.3.2019 – Jerusalem / Leonardo  
5.–8.3.2019 – Tiberias / Leonardo Club  

Hotellit 

Jokainen  
matkallemme 
osallistuva  
saa vesipullocoolerin.  


