
 



  

Dag 1 

Vi flyger tidigt från morgonen från Arlanda och landar vid lunchtid i Tel Aviv. Därifrån tar bussen oss till hotellet i 

Jerusalem. Vi äter middag tillsammans på hotellet och har en kvällssamling i hotellets konferenslokal. 

 

Dag 2 

Vi börjar dagen med att åka upp till Olivberget där vi njuter av utsikten över den vackra staden Jerusalem. Vi vandrar 

sedan ner mot trädgården i Getsemane.  innan vi fortsätter med att utforska de gamla delarna av Jerusalem äter vi lunch 

och avslutar eftermiddagen vid trädgårdsgraven. På kvällen har vi åter samling i hotellets konferensrum. 

Dag 3 

Idag börjar vi med att besöka förintelsemuseet Yad Vashem. I museets arkiv finns omkring 62 miljoner dokument, 

tusentals fotografier, videor och nedtecknade vittnesmål från överlevande. Vi fortsätter därifrån mot Västra muren, mer 

känd som ”klagomuren”. Här samlas fortfarande judar och besökare dagligen för att få be. Härifrån går vi sedan vidare 

genom Via Dolorosa, smärtornas väg – samma väg som Jesus själv vandrade när han bar korset genom Jerusalems gator. 

Nästa stopp på vandringen är St. Peters ”Galligantum” som är byggd på platsen där Petrus förnekade Jesus. Vi fortsätter 

sedan mot Övre salen på Sions berg innan vi beger oss tillbaka till hotellet.  

 

Dag 4 

Idag ska vi ge oss av mot Juda öken. Dagens första stopp blir vid fästningen på Masada där Herodes den store en gång i 

tiden lät bygga sitt palats – på klippan hela 400 meter upp i luften. Platsen är idag mest känd på grund av de judar som 

gjorde uppror mot den romerska erövringen (men är helt klart värt ett besök även för den som inte är vidare 

historieintresserad då utsikten är mycket vacker ner mot Döda havet). Det går att ta linbanan upp till toppen för 23 

dollar. (Ingår ej i resans pris).  Dagens nästa etapp fortsätter sedan ner mot Döda havet där vi stannar en stund så att 

den som vill hinner ta sig ett dopp och lite lunch. Under eftermiddagen gör vi ett besök i Ein Gedi och den oas där David 

gömde sig undan Saul. Ein Gedi är idag en nationalpark och från klippan i berget flödar vattnet fram än idag. Vi beger 

oss sedan mot kuststaden Netanya och anländer till vårt nya hotell under kvällen.  

 

Dag 5 

Vi möts för bönesamling på morgonen och på kvällen har vi bokat hotellets konferensrum. En frivillig profetisk 

bönevandring kommer att hållas av Mattias eller Edward där vi ber för Israel och Jerusalem I övrigt fridag i programmet 

och den som vill kan passa på att njuta av sol och bad – antingen vid hotellets pool eller vid havet.  

 

Dag 6 

Vi ska idag utforska Galiléen och börjar med att besöka Karmelberget där Elia utmanade Baals profeter en gång i tiden. 

Härifrån tar vi oss sedan till Kapernaum där Jesus levde och verkade. Under eftermiddagen så åker vi en tur med båt på 

Gennesarets sjö och eftermiddagen avslutas med att besöka dopplatsen vid Jordanfloden. Kvällsamling. 

Dag 7 

Vi möts åter igen för bönesamling på morgonen och på kvällen har vi kvällsamling. En frivillig profetisk bönevandring där 

vi ber för andra nationers syn på Israel och där vi ber för Skandinavien. Fri dag i övrigt så den som vill kan passa på att 

njuta av sol och bad – antingen vid hotellets pool eller vid havet. 

Dag 8 

Vi lämnar hotellet under förmiddagen och flyger strax efter lunch. Vi landar vid 17,30 på eftermiddagen och skiljs åt. 



 

 

 

REGLER för anmälan, betalning och avbokning 
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på minst 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 betalar anmälningsavgiften 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. 

 

PRIS: 17500 kr 
PRISET INKLUDERAR:  

Hotell med frukost och middag dagligen, transfer  

samt utflykter enligt programblad  

ENKELRUMSTILLÄGG:  5000 kr 

HOTELL:  Prima Kings, Jerusalem. King Salomon, Netanya 

FLYG: Norwegian  

AVRESEORT: Arlanda  

INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks (ca 400) 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 

825 SEK i dubbelrum och 1155 SEK i enkelrum. 

 

 

RESELEDARE:   

Mattias Lekardal  har sedan 90-talet varit en varit en  profetisk röst i 

Sverige och är grundare/ledare för Divine Favour Mission 

Edward John Hughes är predikant, sångare, författare och känd från bland 

annat Kanal 10. Edward har varit med och startat Freesound Media USA 

och är grundare för Edward John Ministries 

Tommy Dahlman:  Tommy är en välkänd TV-profil från kanal 10. Tommy 

är författare, föreläsare och en otrolig duktig kommunikatör av evangeliet. 

GUIDE:  Anna Veeder – en svensktalande guide bosatt i Israel sedan 1992.  
 

Anmäl dig på: 

www.duvres.se 

 

Vid frågor kontakta: 

info@duvres.se 

Tel. 0278-16005 

http://www.duvres.se/
mailto:info@duvres.se

