


Dag 1, 24 april 

Flyg från Arlanda, Köpenhamn och Göteborg till  

Tel Aviv. Därefter transfer till vårt hotell i Tiberias. 

Dag 2, 25 april 

Vi börjar dagen med en 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  

St Petrus platsen. 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 1967 och 1973.  

Dag 3, 26 april 

I dag reser vi mot Jerusalem. På vägen stannar vi till 

vid Yardenit, en dopplats vid Jordanfloden. Därefter 

fortsätter vi till Nasareth Church, den vackra kyrkan i 

Nasareth där vi minns bebådelsen och hur jungfru 

Maria fick sin kallelse. Kyrkan är vackert utsmyckad 

och unik i sitt slag. Vi besöker därefter Karmelberget 

och Eliaplatsen med en enastående utsikt över  

Harmageddoslätten. Vi fortsätter sedan resan till  

Jerusalem och väl framme checkar vi in på vårt hotell 

i Jerusalem.   

 

Dag 4, 27 april 

Dagen börjar på Oljeberget, varifrån vi har en  

fantastisk utsikt över Jerusalem. Vi vandrar till  

Getsemane Örtagård där vi har en gudstjänst. Vi  

besöker också Hanegällets kyrka, där Petrus  

förnekade Jesus och som är byggd på platsen för  

Kaifas palats. På eftermiddagen får man välja mellan 

att besöka Betlehem, vandra med Göran genom 

gamla stan eller Yad Vashem, minnesplatsen efter  

judeutrotningen under andra världskriget.  

 

Dag 5, 28 april 

Vi besöker City of David och får vandra i Hiskias  

tunnel och se Siloam dammen. På vägen ut från  

Jerusalem, besöker vi platsen, där en av Bibelns mest 

kända och spännande kamper utkämpades, nämligen 

Davids strid mot Goliat ”Elah Vally” Även känd som 

Terebintdalen.  



 

Vi besöker sedan Latrun – med utsikt över Ajalons dal 

där Josua fick skåda ett mirakel då solen och månen stod 

still vid Josuas frimodiga bön. Här finns idag ett  

militärmuseum och vi får information om Israels  

moderna försvar, hur man bekämpar terrorism och hur 

de försvarar sitt land. Hinner vi så besöker vi även ett 

absortionscenter som är ett integrationscenter för  

nyanlända judiska hemvändare där de tillfälligt får hyra 

möblerade lägenheter och gå intensivkurser i hebreiska 

för att komma in i det judiska samhället. 
Dag 6, 29 april 

Idag besöker vi Trädgårdsgraven och Gordons  

golgata. Därefter Stefanusporten (Lejonporten) och  

Korsets kapell. Vi vandrar längs med Via Dolorosa in i 

gamla staden och genom de judiska kvarteren bort till 

västra muren. Sedan besöker vi den övre salen på Sions 

berg.  

Dag 7, 30 april 

Vi lämnar Jerusalem och reser ned till Döda Havet. Vi 

stannar till vid Ein Gedi. Här kan de som vill gå in i  

nationalparken med vackra vattenkällor (inträde ingår ej, 

ca 70kr). De som inte vill in i parken, får möjlighet att 

dricka en kopp kaffe vid glassbaren. Vi kör sedan till 

Massadaklippan (inträde ingår ej, 21 USD) och får höra 

den spännande berättelsen om judarnas kamp mot  

romarna år 73 e. Kr. De som inte vill se Massada, åker 

direkt till Döda havet. Sedan badar vi i Döda Havet –  

jordens lägsta punkt och kanske märkligaste insjö med 

ca. 33% salter. Även ni som varit till Massada, kommer 

att ha ca 1 ½ timme vid döda havet. Väl framme i Eilat 

checkar vi in på vårt hotell.  
 

Dag 8-9, 1-2maj 

Fridagar i Eilat. Tid för sol, bad och egna äventyr.   
 

Dag 11, 3 maj 

Transfer till flygplats i Tel Aviv och hemresa. 
 

Under resan inbjuds gruppen att vara med på mindre 

gudstjänster på hotellet. Detta är frivilligt. Andakter 

hålls även på flera av platserna som besöks.  



Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När du fått din bokningsbekräftelse ska 

en anmälningsavgift på 1500 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband med att man betalar sin 

anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan  

återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.  

Avbokningsvillkor: 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 %. Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta  

senast 4 veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på 

grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 4 veckor 

före avresan. I sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

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. 
Teknisk arrangör:  Duveskogs Reseservice  

RESANS PRIS: 16950 kr 

ENKELRUMSTILLÄGG: 5800 kr  

BARNRABATT: 2700 kr (gäller för barn under 12 år 

som bor med två vuxna) 

INGÅR:  Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan  

flygplats och hotell i Israel, del i tvåbäddsrum,  

hotellskatt, halvpension hela resan dvs. frukost och 

middag dagligen.  Utflyktsprogram och entréavgifter 

enligt specifikation i denna folder, lokal guide och 

reseledning.  

INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck. 

Dricks tillkommer med ca 240 shekel (ca 700 sek) 

AVRESEORT: Arlanda, Göteborg & Köpenhamn  

FLYGBOLAG:  Turkish airlines & Austrian airlines 

HOTELL:  Hotel Golan , Tiberias 

Hotel Ramada Royal, Jerusalem 

Hotel Nova, Eilat 

 

Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer  

på vår hemsida eller fråga oss! 

RESELEDARE:  Göran Duveskog, grundare av  

Duveskogs reseservice och har lett mer än 140 resor 

till Israel. Karl-Gustav Severin är en mycket omtyckt 

förkunnare och van världsresenär. 

GUIDE: Joel Lindqvist är en av Duveskogs  

mest anlitade guider som är otroligt  

kunnig och hjälpsam 

Hotell Golan 

Hotell Ramada Royal 

Hotell Nova 


