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P R O G R A M 

Israel 8-18/10 2018 

Monica Grafström, reseledare  

Gusten Anderzén, pastor 

Equmeniakyrkan 

Joen Lindqvist, guide   
 

Dag 1, 8/10 mån:  

Flyg från Göteborg till Tel Aviv 

med Turkish Airlines. Se de 

preliminära flygtiderna i spalten 

längst till höger. Transfer till 

Tiberias. 

Dag 2, 9/10 tis: 

Vår pilgrimsresa i det Heliga 

Landet börjar med en båttur på 

Genesarets sjö.  

Vi gör sedan ett besök i Magdala 

och fortsätter därefter till 

Kapernaum, dit Jesus flyttade 

efter uppväxten i Nazareth.  

Kvällssamling med information 

och andakt.  

Dag 3, 10/10 ons: 

Vi börjar dagen med ett besök på 

Petrusplatsen, där Jesus mötte 

Petrus och lärjungarna efter sin 

uppståndelse. Därefter besöker vi 

Tabgha, platsen för 

bespisningsundret. Vi fortsätter 

upp på Saligprisningarnas berg 

och beger oss sedan vidare till 

berget Ben Tal på Golan, med 

utsikt mot Hermonberget och in 

över Syrien.                                

Dag 4, 11/10 tors: 

Idag besöker vi Nazareth med 

Bebådelsekyrkan och fortsätter 

därefter till Karmelberget med 

Eliaplatsen, med utsikt över 

Yizreelslätten. Vi avslutar i 

Caesarea (Herodes den Stores 

stad) med amfiteatern, 

hippodromen och akvedukten.  

Dag 5, 12/10 fre:  

Vi lämnar Galileen och reser mot 

Jerusalem. På vägen gör vi ett 

stopp vid Yardenit, en dopplats 

vid Jordanfloden. Därefter 

fortsätter vi genom Jericho, ser 

Sykamorträdet och på avstånd 

Frestelsens berg. Vi stannar till 

vid Johannes Döparens kloster vid 

Jordanfloden (Betania), 

dopplatsen där Jesus enligt 

traditionen döptes av Johannes. 

Ankomst till Jerusalem på kvällen. 

Dag 6, 13/10 lör (Sabbat):  

Idag börjar vi på Oljeberget och 

promenerar därifrån via Tårarnas 

kapell ner till Getsemane örtagård 

med Alla Nationers kyrka. Vi 

fortsätter via Stefanusporten in 

till Gamla Jerusalem med bl a 

Betesdadammen och Via 

Dolorosa. Efter lunch går vi till 

Västra muren (Klagomuren) och 

avslutar dagen vid Kaifas Palats.  

Dag 7, 14/10 sön:  

Vi reser idag till Bethlehem med 

bl a Herdarnas äng.  

På eftermiddagen beger vi oss till 

Sions berg med Nattvardssalen 

och besöker därefter Yad Vashem, 

ett minnesmonument till 

hågkomst av Förintelsens offer.  

Dag 8, 15/10 mån:  

Dagen börjar med besök och 

nattvardssamling vid 

Trädgårdsgraven (Gordons 

Golgata).  

Vi reser sedan söderut genom 

Juda öken till Döda havet. Vi gör 

ett stopp vid Ahavafabriken 

(hudvårdsprodukter). Därefter 

reser vi vidare till Masadaklippan, 

där judarna kämpade mot 

romarna år 73 e.Kr. (inträde 

betalas på plats). Vi avslutar med 

att bada i Döda Havets salta 

vatten. Ankomst till Eilat på 

kvällen. 

Dag 9-10, 16/10-17/10 tis-ons:  

Fridagar i Eilat: Möjlighet till 

endagstur till Petra, båtkryssning 

på Röda havet med lunch, besök 

vid undervattensobservatoriet, 

delfinariet mm.   

Dag 11, 18/10 tors: 

Avresa med buss strax efter 

midnatt. Avresa från Ben Gurion 

(flygplatsen), se de preliminära 

flygtiderna i spalten till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGÅR I RESANS PRIS: 

17 900:-* 
*Priset är baserat på 25 resenärer, vid mindre 
grupp tillkommer ca 300kr. 
Flyg, flygskatt, transfer mellan flygplats 
och hotell i Israel, del i dubbelrum, 
halvpension hela resan(frukost och 
middag dagligen), utflyktsprogram och 
entréavgifter enligt specifikation i denna 
folder, lokala guider och erfaren 
reseledning.  
ENKELRUMSTILLÄGG: 5700:- 
BARNRABATT: 3000:-  (gäller för barn 
under 12 år som delar rum med två 
betalande vuxna) 

INGÅR EJ:  
Kostnader för måltidsdryck, luncher 
Dricks ca 230 shekel, inträde Masada ca 
180kr 
FLYG:  
Turkish Airlines från Göteborg. Avresa ca 
10:55, ankomst 20:05 i Tel Aviv. Avresa 
från Tel Aviv ca 10:00, ankomst Göteborg 
ca 17.15. (Tiderna är endast preliminära).  
HOTELL: 
Restal, Tiberias 
Ramat Rachel, Jerusalem 

Nova, Eilat 

Avbeställningsskydd: 

825kr/pers när resans totalpris är mellan 

15 001-18 000 kr. 975kr/pers när resans 

totalpris är mellan 18 0001-21 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 summa.   

Vi reserverar oss för prisändringar 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.  

 

 


