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Boka din resa nu! 

www.duvres.se 

 

Reseledare: Ingemar Höögs &  

Anders Sjöberg 

     Guide: Irén Kärrbrant 

http://www.duvres.se/
http://www.duvres.se/


Klassisk Israelresa med 
församlingarna i Uddevalla. 
Anders Sjöberg undervisar på 
plats om de aktuella 
bibelställena och Iren 
Kärrbrant guidar.  

Dag 1. På Ben Gurions 
flygplats möts vi av vår guide 
Irén Kärrbrant och bussen 
som tar oss till vårt hotell vid 
Medelhavets kust, ca en 
timmes resa norr om Tel 
Aviv. Middag på hotellet och 
samling. 

Dag 2. Vi börjar dagen med 
den vidunderliga utsikten 
över Haifa och medelhavet 
från Bahais trädgårdar och 
fortsätter till kyrkan på 

Karmelberget där Herren 
genom Elia segrade över Baal 
och hans profeter. Där finns 
en fin utsiktsplats över 
Megiddoslätten.  Efter lunch 
åker vi tillbaka till hotellet 
och det ges möjlighet att 
njuta av sol och bad. Middag 
på hotellet.  

Dag 3. Idag bär det iväg upp 
på Golanhöjderna och till det 
vackra naturreservatet Dan 
där den bäst bevarade 
lämningarna från första 
templets tid finns. Vi 
fortsätter norröver mot Bental 
med utsikt över Syrien, 
Tårarnas dal och 
Hermonberget och därifrån 
Katzrins Talmudiska by, en 
rekonstruktion på plats av en 
judisk, nästan två tusen är 
gammal by, upptäckt efter 
1967. Denna natt blir det 
middag och övernattning på 
ett hotell vid Genesarets sjö.   

Dag 4. Denna förmiddag 
ägnas åt Nytestamentliga 
platser och undervisning. Vi 

besöker utgrävningarna och 
den vackra kyrkan i det 
nyöppnade Magdala, staden 
där Maria levde under Jesu 
tid. Därefter kör bussen upp 
på Saligprisningarnas berg 
och vi vandrar ner mot 
Genesarets strand med utsikt 
över både sjön och kullarna, 
där Anders undervisar om 
Bergspredikan.  Därefter är 
det en kort promenad till 

Tagbha vid sjöns nordvästra 
strand, området är 
sammanknippat med många 
av de under Jesus gjorde. 
Bussen tar oss till Kapernaum 
för lunch och vi avslutar 
dagen i Jesu hemstad, 
Kapernaum. Här finns bland 
annat ruiner från synagogan 
och Petrus hus.  Bussen tar 
oss genom Jordandalen och 
upp till Jerusalem. Det är 
fredagskväll och vi går till 
Västra innan middag på 
hotellet i Jerusalem.  

Dag 5. Norr om gamla staden 
ligger en utsiktspunkt på 
Scopusberget där vi får en 
översikt över staden. Sedan 
vandrar vi ner i Kidrondalen 
för en samling nära 
Getsemane och åker sedan till 
Herdarnas äng nära 
Betlehem.  Idag skall vi också 
besöka den heliga gravens 
kyrka i Jerusalem eller 
Uppståndelsekyrkan som den 
också kallas. Dagen avslutas 
med en nattvardsgudstjänst i 
Trädgårdsgraven. Middag på 
hotellet.  

Dag 6. Tidig morgon då vi 
ska spendera förmiddagen i 
Davids stad, där landets 
kanske allra viktigaste 
arkeologiska utgrävningar 
sker.  Där, om inte annars, 
blir bibeln levande på ett 
mycket handfast sätt. Vi går 
bl a ner till Gihon källan, 
genom kung Hiskias tunnel 
och till Siloams pool och går 
en bit genom 
dräneringstunneln upp till 
Davidson center, 
utgrävningarna söder om 
tempelberget. På de 
autentiska och restaurerade 
trapporna till templet 

undervisar Anders om 
tempeltjänsten. Efter lunch 
besöker vi tempelinstitutet 
där föremålen för ett framtida 
tempel finns klara och får 
kunskap om deras praktiska 
och symboliska betydelse. 
Middag på hotellet. 

Dag 7. Norr om Jerusalem, i 
Samariens berg ligger Shiloh, 
platsen där Samuel växte upp 

och där arken stod innan den 
fördes till Jerusalem av David 
och vi sätter oss in i den 
aktuella bibeltexten. Det är 
en sällsam upplevelse att 
befinna sig där. Därifrån går 
resan till Kettef Hinnom, 
platsen där den hittills allra 
äldsta bibeltexten hittats.  
Denna dag kommer vi också 
till Yad Vashem, 
minnesmonumentet över 
förintelsen. På vägen tillbaka 
till hotellet ges det möjlighet 
för den som vill att stanna till 
vid Jerusalems lokala 
marknad, Machne Yehuda. 
Middag på hotellet. 

Dag 8. Idag vänder vi 
söderöver mot Eilat och vid 
döda havet ligger Qumran, 
platsen där döda havsrullarna 
hittades. Vi är nere vid den 
lägsta punkten på jorden, 
Döda Havet och passar på att 
ta ett dopp i detta hav där 
salthalten ligger på 33%.  
Framåt eftermiddagen 
kommer vi fram till hotellet i 
Eilat. Middag på hotellet. 

Dag 9-10 Två fria dagar att 
sola och bada i det sköna 
Röda Havet. För den som vill 
ordnas resa till den 
mytomspunna klippstaden 
Petra i Jordanien och till 
Timna där det finns en 
rekonstruktion över 
tabernaklet som det såg ut 
under uttåget från Egypten. 
(Ingår ej, betalas på plats) 

Dag 11. Hemresa från Ben 
Gurions flygplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingår i resans pris: 17 900:-  
Flyg, flygplatsskatter, transfer 
mellan flygplats och hotell i 
Israel, del i dubbelrum, 
halvpension (frukost& 
middag dagligen). 
Utflyktsprogram och 
entréavgifter enligt 
specifikation i denna folder, 
lokala guider och erfaren 
reseledning. Kostnader för 
måltidsdryck och dricks (ca 
210 shekel) tillkommer. 
ENKELRUM: 5100:- 
BARNRABATT: 2900:- 
Flyg – Brussel Airlines från 
Göteborg.  
Hotell - Kibbutz Nahsholim, 
Hotel Golan, Tiberias 
Jerusalem Gardens 
Hotel Nova, Eilat 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 
 825kr för resor med tot. pris 

15 001-18 000kr.  

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 

 

 

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 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. 

 

 


