
Eilat väntar på dig! 
En vecka vid Röda Havet, besök vid Döda havet och två dagar i Jerusalem. Extratur till 

klippstaden Petra i Jordanien, numera listad som ett av jordens underverk. Detta är en resa för 

dig som vill ingå i grupp, men ändå känna dig fri att hitta på egna äventyr när lusten faller på!  

På denna resa har vi på mångas önskan ordnat en extra natt i Jerusalem på slutet. Det känns 

skönt på hemresedagen att endast ha 1 timme till flygplatsen samt att tillbringa sista 

eftermiddagen i Jerusalem.  

Vi ger nu en boka-tidig-rabatt på 800kr/pers vid bokning före 10 augusti.  

Välkommen att boka din plats snarast!  

 

 

 

 

 

 

  

Hotellet har ett fint 

poolområde och endast 

300m till stranden.  

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.  

 

 

INGÅR I RESANS (preliminärt) PRIS: 13 950 :- 
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 (ej Masadaklippan), lokala 

guider och erfaren reseledning.  
ENKELRUMSTILLÄGG: 4500 kr 
BARNRABATT: 2500:-   

(gäller för barn under 12 år som delar rum med två betalande vuxna) 

INGÅR EJ:  Lunch, måltidsdryck, reseförsäkring (ingår vanligtvis i 

hemförsäkringen), inträde till Massadaklippan 17 USD, dricks ca 45 USD. 
FLYG: Flyg från Arlanda & Köpenhamn med Ukraine Airlines & Göteborg 

med Turkish Airlines samt Oslo med Austrian Airlines. (Vi använder många 

olika flygbolag på våra resor, ett av flygbolagen som vi använder är Ukraina 

Airlines. De flyger med samma typ av flygplan som andra bolag, Airbus och 

Boeing. Vi har själva rest med dem flera gånger och funnit att det fungerar 

bra, de har bra flygtider och har en bra flygväg. Det bor många judar i 

Ukraina, så de har en frekvent trafik mellan Tel Aviv och Kiev)  

HOTELL: Hotel Ramada Royal, Jerusalem. Hotel Caesar, Eilat.  

 

 



 

Eilat 

Vinterresa till sommarvärmen 

Mikael Järlestrand och Göran Duveskog 

23 feb - 4 mars 2018 

Duveskogs Reseservice AB 

0278-16005   info@duvres.se 

www.duvres.se 

Boka-tidig-rabatt! 

Boka före 10 aug 2018 och få 800 kr i rabatt. 

 

Reseledare:  

Göran & Carin Duveskog  

Mikael & Linda Järlestrand 

Eilat – ”Pärlan” vid havet 
I Eilat kan man välja på lata dagar i solen, spännande små utflykter på kamelrygg, båtfärd eller 

dykning bland koraller och färgglada fiskar. Den som önskar kan följa med på arrangerade utflykter 

till klippstaden Petra eller båtkryssning på Röda Havet. I resan ingår också 2 dagar i Jerusalem samt 

bad i Döda havet. 

En populär fyra timmars båtkryssning erbjuds med BBQ lunch, sol och bad från båten. 

22 februari – 3 mars 2019 
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