
  



 

  

Dag 1.  

Första resdagen och vi lyfter tidigt vid 06-tiden för 

att landa i Israel på eftermiddagen. Väl framme i 

Israel så styr vi resan mot vårt hotell som ligger vid 

Genesarets sjö med vacker utsikt ner mot sjön. Den 

som vill kan ta ett dopp i polen innan vi tar en äter 

middag och tar en första kvällsamling. 

 

Dag 2.  

Vi börjar dagen med en trevlig båttur på Genesarets 

sjö. Efter en stund stänger vi av motorerna för att ha 

en morgongudstjänst mitt ute på sjön. Vi fortsätter 

dagen med att besöka Saligprisningarnas berg och 

Kapernaum på förmiddagen. På eftermiddagen 

besöker vi Golanbergen där man från den slocknade 

vulkanen Har Ben Tal har en underbar utsikt över 

den syriska slätten där man ser de slagfält där de 

stora pansardrabbningarna ägde rum 1976 och 1973. 

Dag 3.  

Idag reser vi runt i det vackra Galileen. Vi startar 

dagen med ett besök vid Yardenit, dopplatsen vid 

Jordanfloden. Vi fortsätter sedan till Nasaret Village -

en by som är rekonstruerad för att visa hur 

vardagslivet såg ut på Jesu tid. På eftermiddagen 

åker vi till Karmelberget och Eliaplatsen med en 

enastående utsikt över Harmageddoslätten. 

Dag 4.  

Dagen börjar på Oljeberget, varifrån vi har en 

fantastisk utsikt över Jerusalem. Vi vandrar till sedan 

ner mot Getsemane Örtagård där vi har en andakt. 

Därifrån fortsätter vi till Yad Vashem, som är 

minnesplatsen efter judeutrotningen under andra 

världskriget samt Israels museum med guiden Joen. 

Här vandrar vi runt en stund och förfasar oss över 

historierna. Under eftermiddagen så går färden mot 

Sionsporten. Vi firar gudstjänst i Övre Salen på 

Sions berg innan vi strosar genom de judiska 

kvarteren ned till Västra muren. Efter detta, besöker 

vi shoppinggatan Mamilla Street och Ben Yehuda 

street där gruppen går på egen hand för shopping 

och cafébesök. 

Dag 5.  

Vi lämnar Jerusalem och reser ned till Massada. Vi 

lyssnar till den spännande berättelsen om judarnas  



  

kamp mot romarna år 73 e. Kr. Kostnaden för 

linbanan inkl. inträdet till Massada är ca 22 USD och 

betalas på plats av resenärerna. Efter detta får man 

möjlighet att bada i Döda Havet – jordens lägsta 

punkt och kanske märkligaste insjö med ca. 33% 

salter. (Avstår du från Massada, finns det mera tid för 

bad i Döda Havet). Längs vägen från Jerusalem till 

Döda Havet passerar vi Jeriko. (Vid stort intresse kan 

vi även stanna vid Ein Gedis nationalpark med Davids 

vattenfall).  

Dag 6. 

Dagen börjar med att vi vandrar i ruinerna av ”Davids 

stad” sedan fortsätter mot Betlehem och Herdarnas 

äng. I Betlehem äter vi också lunch och besöker en 

souveniraffär där de specialiserat sig på att snida i 

olivträ. Under eftermiddagen besöker vi Gordons 

Golgata. Här intill Trädgårdsgraven har vi gudstjänst 

med nattvardsfirande och förbönsstund. I denna miljö 

mötte Maria den uppståndne Jesus. På dörren till 

graven står det ”He is not here, he is risen…”. Vi 

vandrar längs Via Dolorosa innan vi sedan rör oss 

mot hotellet i Netanya. 

Dag 7.  

Fridag! Sol, bad och shopping i det härliga Netanya. 

Här finns det möjlighet att hitta på egna utflykter 

eller helt enkelt ta det lugnt och smälta de senaste 

dagarnas program. Vi bor på King Solomon hotel som 

ligger precis vid den vackra stranden och för den som 

hellre tar ett dopp i polen så finns det även en sådan. 

Dessa fria dagar ramas in med frivilliga möten på 

hotellet. 

 

Dag 8. 

De som åker hem den 24e lyfter vid tretiden och 

landar på svensk mark strax innan midnatt. De som 

bokat förlängning har ännu en fridag i Netanya. 

 

Dag 9.  

Ännu en fridag för dem som bokat förlängning 

Dag 10.  

Då går färden hemåt! Vi kan glädja oss åt våra härliga 

minnen från en resa i Bibelns land, och lämnar Israel 

för denna gång. Vi lyfter vid tretiden och landar på 

svensk mark vid 22.30  



 

 

 

 

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. 

 

www.duvres.se 
info@duvres.se 
Tel: 0278-16005 

PRIS: 15950:-* 
PRIS FÖR FÖRLÄNGNING (2 extra fridagar): 17800*:-
*Pris inkl. rabatt se hemsida 
PRISET INKLUDERAR:  
Flyg, flygavgifter, del i dubbelrum med frukost och middag 

dagligen, transfer samt utflykter enligt programblad  

ENKELRUMSTILLÄGG:  5050:- 
BARNRABATT:  2650:- (gäller för barn under 12 år som reser 

med betalande två vuxna) 

HOTELL:  17-19/5 – Golan, Tiberias 
19-22/5 - Prima Park, Jerusalem 
22-26/5 - King Solomom – Netanya 
FLYG: Austrian airlines  

AVRESEORT:  Arlanda 

INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks  

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:  825 SEK för den som bokar 
dubbelrum och 975 SEK i enkelrum utan förlängning. Enkelrum 
med förlängning 1155:- 
KLIMATKOMPENSATION: När du bokar kan du välja att 

klimatkompensaera din resa om du vill. Bra va?! 
 

 

Denna resa är en församlingsresa främst för 

Framtidskyrkan i Mellansel och dess vänner 

KONTAKTPERSONER: Maria & Bo Lindqvist 

070-621 15 42    Maria  

070-667 00 78  Bosse 

 

RESELEDNING: Göran Duveskog, grundaren av 

Duveskogs reseservice som har lett över 130 resor 

till Israel. 

GUIDE:  Joen Lindqvist, en av våra mest 

uppskattade guider som bott i Israel sedan 70-talet 

 

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

