
 

 

 

 

 

 

  

Bibelresa i  
Jesu fotspår  

30 okt – 7 nov 
Reseledare: Monica Grafström 

Kaplan: Carl-Erik Sahlberg 



ISRAEL 

30 okt – 7 nov                  

Reseledare: 
Carl-Erik Sahlberg, var 

tidigare verksam i S:ta  

Clara kyrkan, Stockholm  

och är docent i bl. a. 

kyrkohistoria. Just nu  

bosatt i Tanzania  

och bedriver ett arbete  

för utsatta barn.  

Monica Grafström har bott  

i Israel i 30 år och känner  

väl till landet och folket. 

Dag 1. Avresa från Arlanda 
och Köpenhamn på 
morgonkvisten, ankomst till 
Tel Aviv på eftermiddagen.  
Sedan bussresa till vårt 
hotell I Nasaret.  
 
Dag 2. Idag åker vi till 
Nasareth där vi får besöka 
Nasareth Village. En plats 
där vi får en inblick i hur 
man levde på Jesu tid. 
Därefter besöker vi 
Bebådelsekyrkan. Vi beger 
oss sedan vidare till 
dopplatsen, Yardenit. Det 
var i denna flod som 
Johannes Döparen döpte 
människor. Efter en god 
middag på hotellet samlas vi 
för bibelstudier. 
 

Dag 3. Idag tar vi det lugnt. 
Vi har en gemensam 
gudstjänst vid Genesarets 
strand, därefter kan dem 
som önskar följa med på en 
tur runt Golanhöjderna. 
Eftermiddagen är fri för 
egna aktiviteter. Passa på 
att sola och bada, eller 
varför inte ta en tur in till 
Tiberias? Efter middagen 
samlas vi till bibelstudier 
igen.  
 

 
 
Dag 4. Vi börjar dagen med 
en båttur på Genesarets sjö. 
Mitt ute på sjön slår vi av 
motorerna och håller 
gudstjänst. Väl i land igen 
fortsätter vi till 
Saligprisningarnas berg och 
därefter Kapernaum. Vi 
fortsätter sedan via 
Jordandalen och Jericho till 
Jerusalem. 
 
Dag 5. Idag åker vi upp på 
Olivberget och får uppleva 
en enastående utsikt över 
Jerusalem. Vi vandrar 
sedan till fots på de små 
kullerstensgatorna ned till 
Getsemane, platsen där 
Jesus kämpade så att hans 
svett blev till blodsdroppar. 
Där hämtar bussen oss och 
tar oss till Sionberget. Vi gör 
besök i Hanegällets kyrka 
och Övre Salen. Resan går 
vidare med buss till 
Trädgårdsgraven, där vi 
avslutar dagen med en 
nattvardsgudstjänst. 
 
 

Dag 6, Idag besöker vi 
Betlehem med Herdarnas 
äng, ev födelsekyrkan och 
souveniraffären som säljer 
olivträdsarbeten. Resan går 
vidare till Gamla staden. Vi 
följer trapporna ner och 
enas med judarna vid Västra 
Muren. Vi fortsätter genom 
Via Dolorosa och 
Smärtornas väg. På kvällen 
beger vi oss med buss, 
vidare till Natanya. 
 
Dag 7. Fridag. Det kommer 
att finnas möjlighet att följ 
med på en extratur till 
Tabernaklet i Shiloh, 
independence hall och old 
biblical Jaffa.  
 
Dag 8. Fridag. Idag hoppas vi 
kunna få besök av en pastor 
från Messiensk kyrkan.  
 
Dag 9. Då var resan slut och 
vi beger oss till  
Flygplatsen, med en härlig 
resa bakom oss. 

PRIS: 15 450 Kr 

Ingår i resans pris:  

Flyg, flygplatsskatter, transfer 

mellan flygplats och hotell i 

Israel. Del i dubbelrum, 

halvpension hela resan d.v.s. 

frukost och middag dagligen. 

Utflyktsprogram och 

entréavgifter enligt specifikation i 

denna folder, lokala guider och 

erfaren reseledning. 

INFORMATION:  

Flyg – Vi flyger med Ukraine 

Airlines från Arlanda och 

Köpenhamn. 

HOTELL: 

Nazareth Plaza 

Hotel Golan – Tiberias 

Hotel Ramada Royal - Jerusalem 

Hotel Mediterre – Netanya 

ENKELRUM: 4600 kr. 

INGÅR EJ: 

Lunch, måltidsdryck, 

reseförsäkring (ingår vanligtvis i 

hemförsäkringen), dricks ca 45 

USD.  

AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 

585kr/pers för resor med tot. pris 

12 001-15 000kr, 825kr för resor 

tot. pris 15 001-18 000kr.  

 VILLKOR  

FÖR ANMÄLAN, BETALNING OCH 

AVBOKNING 

Du anmäler dig till resan genom vår 

hemsida eller direkt kontakt med oss. 

Sedan betalar ni in en anmälningsavgift 

på 1500kr/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 summan.   

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.  

 

Duveskogs Reseservice AB 
Renshammarvägen 8B, 

821 50 Bollnäs. 

Email: info@duvres.se 

Hemsida: www.duvres.se 

Tel. 0278 160 05, fax. 16003. 

Bg. 5199 - 4119 

Org.nr. 556467 - 9651 
 

Teknisk arrangör: 
Duveskogs Reseservice AB är. 
Garantier ställda enligt krav från 

   Kammarkollegiet

 

 


