Dag 1, Onsdag 29 april
Vi flyger vid elvatiden från Landvetter och stannar för en
mellanlandning i Istanbul innan vi fortsätter resan till Israel. Vi
landar på helig mark vid sjutiden på kvällen och reser då mot
vårt boende i Tiberias. Vi bor på Ginosar Inn som ligger
vackert till vid Genesarets sjö.
Dag 2, torsdag 30 april
Dagen börjar med en båttur på Genesarets sjö där vi får höra
historierna som om hur Jesus stillade stormen. När vi tagit oss
i land igen åker vi upp till Saligprisningarnas berg - det berg
där Jesus höll sin bergspredikan. Därifrån tar vi oss sedan till
ruinerna av staden Kapernaum. Dagen avslutas sedan med att
vi tar oss upp på den gamla vulkanen Har ben tal med sina
storslagna panoramavyer utöver Golanhöjderna. Har vi tur
med vädret ser vi ända in i både Syrien och Libanon.
Dag 3, fredag 1 maj
Vi börjar dagen med att besöka kyrkan och husruinerna vid
Petrusplatsen, Därefter åker vi till den moderna staden
Nasaret. Här växte Jesus upp en gång och vi besöker den
vackra Bebådelsekyrkan som är uppförd till minnet av när
Maria fick sitt änglabesök. Från Bebådelsekyrkan rör vi oss till
Karmelberget där Elia utmanade Baalsprofeterna. Även här är
utsikten vacker över Jezreelslätten. Nästa stopp på dagens tur
är kuststaden Akko/Ceasarea som man räknar med är 5000 år
gammal. Staden är belägen på en udde vid Akkobuktens
nordligaste ände. Härifrån rör vi oss sedan mot Jerusalem.
Dag 4, lördag 2 maj
Idag börjar vi med att åka upp till Olivberget och ser
morgonsolen lysa upp Jerusalem på allra bästa vis. Härifrån
vandrar vi sedan ner till Tårarnas kapell och örtagården i
Getsemane där man räknar med att vissa av olivträden faktiskt
står kvar sedan Jesu tid. Efter lunch börjar vi vår vandring av
Via Dolorosa vid St Annas kyrka. Vi rör oss sedan sakta genom
gränderna mot Västra muren/Klagomuren där vi får möjlighet
att se både judar och besökare be vid det enda som är kvar av
det gamla templet. Vi rör oss ut från det gamla Jerusalem
genom Jaffaporten innan vi rör oss tillbaka till vårt hotell.
Dag 5, söndag 3 maj
Den här dagen inleder vi med att åka till minnescentret för
förintelsen, Yad Vashem. I centrets arkiv finns omkring 62
miljoner dokument, tusentals fotografier, videor och
nedtecknade vittnesmål från överlevande. Här får vi förfasas
över vår moderna historia innan vi rör oss tillbaka till de
gamla delarna av Jerusalem.

Vi fortsätter sedan till Hanegällets kyrka byggt över Kaifas
palats, där en gång Petrus förnekade Jesus. Härifrån går vi
sedan till övre salen. Vi äter lunch i de gamla judiska
kvarteren innan vi besöker Davids stad. Vi får se en kortare
film här om platsens historia och därefter vandrar vi in
genom Hiskias tunnel.
Dag 6, måndag 4 maj
Idag står Betlehem på schemat. Här föddes Jesus och vi
besöker Herdarnas äng och födelsekyrkan innan vi besöker en
souveniraffär som har specialiserat sig på att karva sniderier i
olivträ. Vi äter lunch här i ett restaurangtält och träffar den
palestinske pastorn Nihad som berättar om hur det är att
bedriva en församling på västbanken. Eftermiddagen avslutar
vi i den stämningsfulla trädgården vid Gordons golgata. Det
var i denna miljö Maria mötte den uppståndne Jesus. Även du
får titta in i graven och konstatera att den är tom
Dag 7, tisdag 5 maj
Vi börjar sakta röra oss ner mot Eilat och det första stoppet
på resan är Jeriko som räknas som världens äldsta stad. Idag
är det dock en modern stad med 20000 invånare. . Vi ser
Frestelsens berg och Sakeus trädet. Sedan besöker vi
dopstället (Betania) öster om Jeriko. Därefter far vi vidare till
Ahavafabriken och därefter Massada där vi får lyssna till den
spännande berättelsen om judarnas kamp mot romarna år 73
e.Kr. (Inträdet ingår ej). Sedan badar vi i Döda Havet, jordens
lägsta punkt och kanske världens märkligaste insjö med ca.
33% salter. (Avstår du Masada får du mer tid vid Döda
Havet). Längs vägen passerar vi också Qumram, med
grottorna där man fann de berömda Döda Havsrullarna. På
eftermiddagen fortsätter vi till vårt hotell i Eilat.
Dag 8, onsdag 6 maj
Idag är det en fridag I den underbara kuststaden Eilat som
ligger invid röda havet. Den som vill kan åka på en extratur
till Petra i Jordanien.
Dag 9, torsdag 7 maj
Även idag är det en fridag. Den som vill kan ta en båttur på
röda havet och njuta av en god middag ombord på båten.
Dag 10, fredag 8 maj
Idag når den här resan sist slut och det är dags att åka hem.
Vi rör oss på småtimmarna upp mot flygplatsen i Tel Aviv
och landar hemma på Landvetter vid 17-tiden.

PRAKTISK INFORMATION:
PRIS: 19750 kr
RESELEDARE: Pär Alfredsson
RESELEDARE: Joen Lindqvist
PRISET INKLUDERAR: Hotell med frukost och
middag dagligen, transfer samt utflykter enligt
programblad
ENKELRUMSTILLÄGG: 7450 kr
BARNRABATT: 3700 kr för barn som delar rum med två betalande vuxna
HOTELL:
29/4-1/5/20 Ginnosar inn, Tiberias
1-5/5/20 – Prima Kings, Jerusalem
5-8/5/20 – Nova, Eilat
FLYGBOLAG: Turkish airlines
AVRESEORT: Landvetter
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck,
dricks (ca 225 shekel)
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
Nova hotell, Eilat
975 SEK i dubbelrum och 1325 SEK i enkelrum.

REGLER för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer sedan sin anmälan
genom att betala in en anmälningsavgift på minst 1500 kr/person. Slutlikviden skall erläggas senast det datum som finns på
slutfakturan. Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5 % av resan pris, dock lägst 700kr. 45-35 dagar före avresa kostar en
avbokning 25 % av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris. 20 dagar före avresa kostar en
avbokning 100 %.
I samband med att man anmäler sig kan man också betala ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan återbetald vid
avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Detta för en minde avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras. Om vi som resebyrå avbokar
resan på grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I
sådant fall återbetalas hela inbetalda summa.
Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser,
tidsändringar etc. Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan pga. sjukdom eller annan händelse som
omöjliggör hans medverkan, så genomförs resan med annan reseledare.

