
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med til Israel – ’’Det Hellige Land’’ 
Med Bibelen som guidebok 

 

Med Gunnar og Kjell Hvale og Jens Bjørnsgård 

10 – 21 september 2018 

Med badedager i Natanya 
 



Reiserute 10-21 september 

Dag 1. Man 10 sep. 
Oslo/Jerusalem. Utreisedag med morgenfly 
fra Oslo. Vi ankommer Ben Gurion Airport 
tidlig på ettermiddagen, hvor guiden møter 
oss. Vi kjører så til vårt hotell, en times 
kjøring nord for Jerusalem. Det blir middag 
når vi kommer frem til Hotel 
EshelHaShomron i Samaria ved byen Ariel, 
hvor vi skal bo de neste 4 nettene. Her det 
det et meget bra svømmebasseng, for de 
som liker den slags. 

Dag 2. Tis 11sep. .- Galilea. Nok en tur 

nordover hvor vi skal ha en båttur på 
Genesaretsjøen og besøker de kjente 
stedene rundt i dette området, så som 
Saligprisningsberget, Tagba og Kapernaum. 
Vi gjøre en stopp i Magdala. Lunsj et sted i 
området her. Så reiser vi opp til Karmelfjellet 
hvor Elias hadde sin kamp med 
Baalsprofetene, og Herren åpenbarte at det 
var han som var Gud i Israel. Der har vi også 
en fantastisk utsikt over 
Harmageddonsletten. Frokost og middag på 
hotellet. 
 

Dag 3. Ons 12 sep. - Galilea. Vi reiser 

nordover igjen opp til Kibbutz MisgavAm som 
ligger helt opp i grensen mot Libanon og får 
høre om hvordan det er å leve der. Vi finner 
et egnet sted for å spis lunsj. Så opp på 
Golandhøydene  hvor vi bl.a. ser inn i Syria 
mot Damaskus. Vi besøker Banjas - Bental - 
Katzrin (det vi rekker). Vi reiser innom 
Yardenit, dåpsplassen ved utløpet av 
Genesaretsjøen, på vei tilbake til hotellet. 
Frokost og middag på hotellet.  

Dag 4. Tors 13 sep. - Samaria. Vi reiser 

etter frokost litt sør/østover og besøker Shilo 
som er et av de mest sentrale stedene i 
forbindelse med Israelfolkets historie, med 
Arken og Tabernaklet. Etter besøket der 
reiser vi noen mil nordover  til Elon Moreh og 
Garisim i nærheten av Nablus, eller den 
bibeske byen Shekhem, også sentrale 
steder, og kjent fra Bibelen og Israelfolkets 
historie. Kanskje en picknick lunsj ute denne 
dagen? Hotellet vi bor på har en fantastisk 
hage som er bygget opp rundt bibelske 
vekster og kjente historier fra Bibelen. En 
modell av Tabernaklet får vi også se i 100% 
størrelse slik den står omtalt i GT. Dette er 
en spesiell opplevelse, og gjør et mektig 
inntrykk på oss når mørket har falt på. Vi får 
en gjennomgang av dette om kvelden. 
Frokost og middag på hotellet 

 

 

Dag 5. Fre 14 sep. - Judea. Vi forlater 

vårt hotell i Samaria og reiser sørover i 
Jordandalen til verdens eldste by Jeriko – 
derfra drar vi enda lengere sør til Dødehavet. 
Der blir det lunsj og bad. Så reiser vi opp til 
Den Hellige Stad Jerusalem hvor vi tar inn på 
et bra hotell, Prima Kings, som ligger sentralt 
til i byen. Frokost og middag på hotellet hvor 
vi skal bo i 3 netter.  

Dag 6. Lør 15 sep. - Jerusalem.  Det er 

Shabat i dag, og ingen virksomhet blant den 
jødiske befolkningen. Men for araberner er 
det ikke fri. Vi starter dagen på Oljeberget, 
og derefter et besøk Sigrid Eilivstjønn som 
driver et evangelisk arbeide blant arabiske 
barn i organisasjonen Salam Aleikum. 
Muligens lunsj hos henne. Vi spaserer ned til 
Getsemane, og har en stund der, før vi går 
over Kedrondalen og opp til Betesda Dam og 
St.Anna Kirken. Vi går Via Dolerosa, frem til 
Gordons Golgata og besøker Jesu grav. Vi 
har Nattverd på dette stedet. Frokost og 
middag på hotellet. 

Dag 7. Søn 16 sep. 
Betlehem/Jerusalem. Vi starter dagen med 
en tur til Betlehem og besøker Hyrdmarken 
og Grotten der, hvor vi også spiser 
lunsj.  Yad Vashem på ettermiddagen. 
Frokost og middag på hotellet. 

Dag 8. Man 17 sep. - Jerusalem. Vi 

besøker Vestmuren (Klagemuren) 
Telpelinstituttet og går i Den Hasmoneiske 
tunnellen langs muren.  Vi reiser fra byen og 
ender på vårt hotell i Netanya hvor vi 
ankommer vårt hotell King Salomo til 
middag. Her skal vi bo de neste 4 nettene. 
Frokost på hotellet, mens middag må vi selv 
sørge for denne dagen. Det finnes mange 
bra spisesteder rundt om i byen. 

Dag 9. Tis 18 sep. -  Etter frokost reiser 

vi til Cæserea ved havet og ser på de store 
utgravningene der, hvor bl.a.Pontius Pilatus 
hadde sin bolig en tid,  pluss velodromen. Så 
går turen til Nasareth, Jesu hjemby, og vi 
besøker Nasareth Village, som viser hvordan 
livet kunne ha fortonet seg på Jesu tid. 
Tilbake til hotellet i Natanya. Vi finner et 
egnet sted for lunsj, mens middag sørger vi 
for selv. 

Dag 10/11. Ons 19/Tor 20 sep. - 
Fridag i Netanya – vi nyter solen og 
badelivet.  Frokost på hotellet,mens lunsj og 
middag sørger vi for selv. 

Dag 12. Fre 21 sep. - Hjemreise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIS: 19.620 nok* 
under 30 deltagere = 19.620 nok/p 

31-45 deltagere = 19.500 nok/p 

46-51 deltagere = 19.150 nok/p 

INNGÅR: Flybiletter, flypass-skatter, transfer 

melygplassen og hotell i Israel, del i dobbeltrum, 
halvpension under hela reisen (frokost og 
middag hver dag, med mindre annet er angitt i 
programmet). Utfluktsprogram som angitt i 
dette dokument og lokale skandinaviske talende 
guider.  

TILLEGG:  
Tips ca 253 ILS (72USD), lunsjer, drikkevarer till 
aftensmat.  

Hotell:  
Eshel Hashomron, Ariel 
Prima Kings, Jerusalem 
King Solomon, Netanya 

ENKELROM: 5900:- 
BARNERABATT: 3200:- 
AVBESTILLINGSFORSIKRING:            
KR. 975:- for reiser med totalpris 
kr. 18001-21000 

Fly: 
Vi kan komme til å dele gruppen på 2 fly, 
litt avhengig av hvor mange vil blir. 
I så fall blir det Lufthansa og Brussel Airlines 

Lufthansa fra Gardemoen, Oslo.  
Avgang 06:05 og ankomst til Tel Aviv 15:20. 
Hjemreise 16.30 og ankomst til Oslo 23:05.  

Brussel Airlines fra Gardemoen, Oslo. Avgang 
06:45 og ankomst til Tel Aviv 15:05. Hjemreise 
16.05 og ankomst til Oslo 22:50.  

Duveskogs Reseservice 

Renshammarnvägen 8B 

821 50 Bollnäs 

Tfn: 0278-16005 

Mejl: info@duvres.se 

 

 

VILKÅR  
FOR PÅMELDING, BETALING OG AVBESTILLING 
Du melder deg på reisen på vår hjemmeside: 
www.duvres.se, eller ved direkte kontakt med oss på 
tlf:  0046278-16005 eller våre reiseledere,  
Gunnar Hvale tlf: 99510126  epost: 
gunnarhvale@hotmail.com  
Kjell Hvale tlf: 92267766 epost: kjellhv@online.no 
Betaling: Så betaler du innmeldingsavgift på kr. 
1500,- pr. person etter at du mottar bekreftelse med 
instruksjoner for betaling. Restbeløpet skal betales 
senest på forfallsdato som finnes på fakturaen.  
Avbestilling:  
Frem til 45 dager før avreise koster en avbestilling 
5% av reisens pris, dog minimum kr. 700,- 
45-35 dager før avreise koster en avbestilling 25% av 
total reisepris 
34-21 dager før avreise koster en avbestilling 50% av 
total reisepris 
20 dager før avreise koster en avbestilling 100% 
Samtidig som man melder seg på reisen kan man 
også bestille en avbestillingsforsikring, som gjør at 
man får nesten hele reisen refundert ved f.ks. 
sykdom, ulykke etc. Legeattest er da nødvendig. 
Om reiseoperatøren avlyser reisen på grunn av 
uroligheter eller på grunn av for få deltakere, 
informeres de påmeldte om dette senest innen 5 
uker før avreise. I slike tilfeller tilbakebetales hele 
det innbetalte beløp. 
Vi tar forbehold om prisendringer som ligger utenfor 
vår kontroll, som f.eks. økte flypriser, flyskatter, 
valutakurser, endring av tider etc. 
Vi reserverer oss også for om en reiseleder 
forhindres i å følge med på reisen pga. sykdom eller 
andre hendelser som umuliggjør hans medvirkning.  

Vi reserverar oss også for at programmet kan bli 
endret under-veis grunnet sikkerhetssituasjonen i 
landet under reisen.  

mailto:info@duvres.se
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