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Galileen, Döda havet 
och Jerusalem 3-13 
mars 2022 

 

Välkommen till Israel!  

 

Det är med stor glädje jag bjuder in 
dig till ett Israeläventyr du sent 
kommer glömma. På denna resa ska 
vi utforska Israel på flera olika sätt: 
genom naturen och historien, oaser i 
öknen och stadens puls, 
arkeologiska utgrävningar och 
befintliga gator av guld, antika 
stenar och livs levande 
nutidsmänniskor. Jag har valt 
naturupplevelser framför 
katedraler, det autentiska framför 
det tillrättalagda. Jag har också lagt 
in en stor dos valfrihet i 
programmet - för att du ska känna 
frihet att vila när du vill och 
upptäcka mer när du vill. En trygg 
och gemytlig gruppresa där 
individuella önskemål och egentid 
tillåts visst utrymme.  

Jag har valt tre speciella - och helt 
olika - nedslag för denna resa. Detta 
för att du ska uppleva så mycket av 
landet som möjligt - utan att jäkta 
runt. Vi ska hinna njuta och bara 
vara också.  

Den här resan är för dig som aldrig 
varit i Israel och vill ha “best of”, 
men resan är även för dig som rest 
tidigare men då kanske saknade 
möjligheten till egna avstickare och 
andningspauser. Den är för dig som 
vill lära mer om historien som 
utspelas på dessa platser, inte minst 
den bibliska, som vill vidga 
perspektiven, erfara aha-
upplevelser, ställa frågor, bidra med 
input, njuta av gemenskap med högt 
i tak och mycket glädje. Det är resan 
för dig som hellre bestiger ett berg 
än besöker medeltida kyrkor, som 
hellre tar ett härligt dopp än köar till 
ett museum. Inget ont om kyrkor 
och museer, men hela Israel är ju ett 
friluftsmuseum - dags att utforska! 
Den här resan passar alla åldrar. Jag 
kommer att ta med mina barn på 11 
och 13 år. Oj så roligt vi ska ha 
tillsammans. Med det här 
programmet kan det inte bli fel! 

 

Först ut: Gennesarets sjö, 
torsdag - söndag 

Vi börjar i norra Israel och 
Gennesarets sjö. Söndagsskolesjön, 
Kinneretsjön, Galileiska sjön, 
Harpsjön och Tiberias sjö. Kärt barn 
har många namn. 

Här passerade den forntida 
handelsvägen “Via Maris”, vilket 
gjorde området till en knutpunkt för 
bl a Egypten, Syrien och 
Mesopotamien. Att området är rikt 
på historia - genom alla tider, 
behöver kanske inte nämnas. Ta på 
dig dina skönaste skor, och njut av 
historiens vingslag - och den vackra 
naturen - när du strosar i unika 
utgrävningar tillsammans med vår 
kunniga guide. Det allra mest 
historiska med detta område är väl 
ändå att det är den plats där Jesus, 
uppvuxen i galileiska Nasaret, levde, 
verkade och undervisade som mest. 
Här, i sin kontext, faller texterna om 
honom på plats.  

Vid Gennesaret kan marsvädret 
mycket väl vara lagom svensk - 
kanske t-shirtläge, eventuellt 
badläge - sugen på ett dopp i den 
historiska sjön? Men var beredd 
med jackan i ryggsäcken, särskilt när 
vi besöker höjderna.  

 

Anhalt nr 2: Döda havet, 
söndag - onsdag 

Vi lämnar norra, frodiga, Israel och 
beger oss söderut. Efter ett stopp för 
promenader och bad vid de varma 
källorna i Sachne fortsätter vi in i en 
ny typ av landskap - öknen. Det 
gröna utanför bussfönstret övergår 
snart i brunt och kargt. Hisnande 
vackert det med. Vi åker neråt - i 
dubbel bemärkelse. Söderut, men 
också till jordens lägsta punkt, 400 
meter under havet. Här kan inte 
solstrålarna bränna dig, men det är 
varmt och skönt. Perfekt för bleka, 
solsuktande skandinaver som nu 
byter om till badkläder. Här passar 
du förstås på att flyta i det salta, 
välgörande, vattnet.  

Den som vill vila och smälta de 
första dagarnas intryck gör det (du 
har ju hamnat i ett SPA-paradis!) - 
och den som är sugen på mer 
äventyr blir inte besviken: 

I detta naturreservat finns 
vandringsleder med badvänliga 

oaser, cyklar att hyra, 
gummibåtturer till fantastiska 
saltkreationer. Och visst hakar du på 
upp till platåberget och den antika 
fästningen Masada till fots innan 
soluppgången? (Den morgontrötte 
kan ta gondolen lite senare.) 

Även i detta område finns historia 
genom alla tider. Här gömde sig t ex 
David för kung Saul när det begav 
sig, och i en annan grotta hittade 
man de för Bibelforskningen så 
viktiga Dödahavsrullarna 1947. 
Alldeles nyligen gjordes nya fynd i 
andra grottor i området. 

Även här stannar vi tre nätter, och 
dessa dagar lägger du upp efter 
tycke, ork och smak.  

 

Grande finale: Jerusalem, 
onsdag - söndag 

Vi ska avsluta vår resa på topp. I alla 
avseenden. För vilken plats kan 
jämföras med Jerusalem? Vi klättrar 
från 400 meter under havet till 800 
meter över havet. Vi lämnar öken 
och vildmark och rör oss mot en av 
världens äldsta städer. Omskriven 
som få. Lovprisad som ingen annan 
stad på denna jord - genom alla 
tider. Intagen, raserad, 
återuppbyggd. Om och om igen. Här 
gör vi några gemensamma “måsten”: 
Olivberget med sin episka vy, 
Getsemane med sina 2000 år gamla 
olivträd (tänk att samma träd kan ha 
stått där när Jesus i ångest bad om 
att “kalken”, om möjligt”, skulle tas 
ifrån honom). Vi besöker också 
Trädgårdsgraven som skulle kunna 
vara “the one”.  

Jerusalem måste få ta lite tid, och 
gärna egen tid till att strosa, sitta på 
café, titta på folk och ta del av 
atmosfären. De två första dagarna 
hänger vi ihop fram till lunch, sedan 
har du eftermiddagen och kvällen 
fri. Sista dagen spenderar du som du 
vill.      

  



Program dag för dag 

 
Dag 1, torsdag 
Vi landar i Tel Aviv och åker norrut 
mot Tiberias. Ev. bensträckare i 
Cesarea. Checkar in på hotell Lake 
House. Middag. Kanske hinner du 
ta ett dopp i de varma källor som 
finns i anslutning till hotellet? Ev. 
samling på kvällen, om vi inte är 
för trötta. 
 
Dag 2, fredag 
På morgonen går bussen till upp 
mot Golanhöjderna och vidare 
norrut mot Tel Dan och de 
arkeologiska utgrävningarna där - 
upptäckter som sträcker sig 
tillbaka ända till Abrahams (!) tid. 
Området bjuder även på modern 
historia och det är speciellt att 
guidas på Golanhöjderna av någon 
som deltagit i strider på denna 
plats. Dagens utflykt avslutas på 
Saligprisningarnas berg, där Jesus 
höll sin så kallade “bergspredikan”. 
Vi slår oss ner på sluttningen där 
det hela ägde rum, med ljuvlig 
utsikt över Genesarets sjö. 
 
Dag 3, lördag 
Vi börjar dagen med att 
promenera upp på berget Arbel. 
Utsikten över sjön är helt oslagbar. 
Man tror att Jesu 
“missionsbefallning” kan ha ägt 
rum precis här - med utsikt över 
“Via Maris” - handelsvägarna som 
tog en galilé ut i världen. Talande. 
Vi ska inte bara se sjön på håll, 
utan denna dag uppleva den via 
båt också. Efter detta ska vi strosa 
omkring i de arkeologiska 
utgrävningarna i Kapernaum, 
precis vid stranden. Samling efter 
middagen. 
 

 
 
 
 

Dag 4, söndag 
Mot Döda havet, via de varma 
källorna i Sachne. Packa 
badkläderna i ryggsäcken. 
Installation på hotell Prima Oasis i 
Ein bokek. Samling efter 
middagen. 
 
Dag 5, måndag 
Idag står häftiga Massada på 
schemat. Du väljer om du vill ta 
“ormstigen” upp innan 
soluppgången eller linbanan lite 
senare. Möjlighet att strosa, bada 
och relaxa - hotellet har pool. 
Gummibåttur på Döda havet för 
den som vill.  

  
Dag 6, tisdag 
Utflykt till vackra naturreservatet 
Ein gedi som erbjuder härlig 
vandring, källor, vattenfall och 
grottor. Bad och relax för den som 
vill det. Samling efter middagen. 
 
Dag 7, onsdag 
Vi stannar till i Qumran (där 
Dödahavsrullarna hittades 1947) 
innan resan går vidare mot mot 
Jerusalem. Anländer till Jerusalem 
på eftermiddagen. Incheckning på 
hotell Jerusalem Tower, centralt i 
närheten av gamla stan och västra 
muren. Vi bor mitt i smeten! Ta en 
promenad och insup den eviga 
staden. Samling efter middagen. 
 
Dag 8, torsdag 
Vi börjar dagen med att åka upp på 
Oljeberget tillsammans. Vi går 
sedan tillsammans ner mot 
Getsemane. Efter lunch åker de 
som vill med guiden till Shilo där 
uppenbarelsetältet stod. Övriga 
har fri tid i Jerusalem. Samling 
efter middagen. 
 
 
 

Dag 9, fredag 
Vi besöker Trädgårdsgraven på 
förmiddagen. Fria aktiviteter 
under eftermiddagen. Det är en 
upplevelse att vara vid Västra 
muren när sabbaten inleds på 
kvällen - missa inte det.  

 
Dag 10, lördag 
Fri dag i Jerusalem. Samling efter 
middagen. 
 
Tips på aktiviteter i Jerusalem 

 Yad Vashem 
förintelsemuseum  

 Davids stad 
 Jerusalem museum 
 Tempelinstitutet 
 Mahane Yehuda Market  
 Strosa, sätt dig på ett kafé, 

titta på folk och njut av 
staden  

 
Dag 11, söndag 
Utcheckning och avresa mot Ben 
Gurion flygplats.  
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Lunch 

 
Lunch ingår inte i paketpriset, och 
för att dels göra oss mer flexibla 
under våra strapatser, dels spara 
lite semesterslantar, förespråkar 
jag matsäck istället för 
restaurangbesök under våra 
gemensamma utflykter. Så packa 
ryggsäck, sittunderlag och termos 
(och snabbkaffe)! Vi gör antingen 
matsäck av hotellfrukosten eller så 
handlar du det du behöver i någon 
av de matvarubutiker vi passerar. 
Med tanke på bufféerna vi kommer 
erbjudas morgon och middag tror 
jag vi klarar oss bra utan storkök 
mitt på dagen.  
 

Samlingar på kvällen 

 
I programmet står på flera ställen 
“samling efter middagen”. Dessa 
samlingar är helt frivilliga, men ett 
trevligt sätt för gruppen att i all 
enkelhet komma samman, läsa de 
Bibeltexter vi “vandrar i” samt dela 
tankar och frågor. Dagsformen kan 
avgöra om en samling uteblir eller 
tillkommer någon dag. Jag jobbar 
för att vi på någon av samlingarna 
lyckas få besök av personer som 
bor och verkar i Israel - gärna 
vittnesbörd från möten mellan 
israeler och palestinier, som t ex 
messianska judar och kristna 
araber som hittat gemensamma 
nämnare större än mänskliga 
barriärer.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om reseledaren 

 
Maria Lundkvist bor i Själevad, 
Örnsköldsvik, med sin man Daniel 
och deras två döttrar. Hon är 
gymnasielärare i svenska och 
historia, och arbetar för 
närvarande som rektor. Passionen 
för Israel väcktes när barnatron 
skulle utmanas och Bibelns 
sanningshalt prövas. Det blev en 
upptäcktsresa längs “den röda 
tråden” som löper från första till 
sista Bibelbok, och där i Ordet har 
ju Folket och Landet sin tydligt 
centrala plats. Dessa upptäckter 
bör vändas och vridas med andra, 
och varför inte på plats i Israel? 
Det här är första gången Maria 
leder en egen resa till Israel, och 
hon är mer än redo!   
 

PRIS: 18.950 kr 
Flyg, flygplatsskatter, transfer 

mellan flygplats och hotell i Israel, 

del i dubbelrum, halvpension hela 

resan dvs. frukost och middag 

dagligen. Utflyktsprogram och 

entréavgifter enligt specifikation i 

denna folder, lokala guider och 

erfaren reseledning. Kostnader för 

måltidsdryck och dricks tillkommer 

med ca 270 ILS.  

ENKELRUM: 6700 kr.  

Barnrabatt: 3450 kr. Gäller barn 

under 12 år som delar rum med två 

vuxna. 

Flyg – från Arlanda med Turkish 

Airline(TK) 

(Byte i Istanbul. Flygtiderna är 

preliminära) 

Utresa 3 mars Arlanda 11.30 - Tel 

Aviv 19:20. 

Hemresa 13 mars Tel Aviv 09:55 –

17:10. 

HOTELL  

Hotel Lake House i Tiberias.  

Hotel Oasis vid Döda Havet. 

Hotel Jerusalem Tower i Jerusalem.  

AVBESTÄLLNINGSSKYDD; 

975 kr för resor med tot. pris: 

18.001 – 21.000    
 

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. Blir 

gruppen under 30 personer är det inte 

säkert att båda reseledarna blir med 

på resan. 

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 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. 


