
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL 

6-15 april  

2022 

 

Följ med på ännu en resa från norr till syd, som blivit mycket populär och 

omtyckt av våra resenärer. Vi räknar med att bli en grupp på 25-30 personer.  

En resa som ger mycket för pengarna. Du kommer att få vara med på en resa 

du kanske längtat att få göra under många år, eller du vill kanske uppleva 

landet och platserna på nytt igen. Programmet dag för dag ser du på 

baksidan. 

 

// Er Reseledare, Anita Frisk 

    Tfn: 0704545488 / 0501-12885 

    Mejl: anita.frisk@gmail.com 

Anita och Pelle Frisk 

mailto:anita.frisk@gmail.com


Program Israelresa  

6 -15 april 2022 

 

Onsdag 6 april 

Vi flyger ut från Arlanda 

och Landvetter och 

landar i Tel-Aviv på 

kvällen där vår buss och 

chaufför väntar på oss 

och en färd upp till vårt 

hotell i Tiberias väntar på 

oss. 

 

Torsdag 7 april  

Efter frukost har vi en 

liten presentationsrunda 

och information om 

resan. Vi börjar dagen 

med en härlig båttur på 

Genesarets sjö 

(söndagsskolesjön) och 

fortsätter till 

Saligprisningarnas berg, 

där Jesus höll sin 

bergspredikan. Vi 

fortsätter via Tabhga där 

brödundret skedde och 

sedan lunchstopp och 

vidare upp i 

Golanhöjderna och Har 

Ben Tal, en slocknad 

vulkan och där har vi en 

härlig utsikt över den 

syriska slätten och ser 

slagfält efter 

pansardrabbningarna 

1973 0ch 1976. Vi vänder 

åter till hotellet. 

 

Fredag 8 april  

Vi checkar ut från 

hotellet och börjar dagen 

i Nazareth village, en 

uppbyggd by som 

förflyttar oss till hur livet 

såg ut när Jesus växte 

upp där. Vi fortsätter vår 

färd till dopstället vid 

Jordan och drar ner till 

den gamla staden Jeriko 

för att sedan anlända till 

vårt hotell i Jerusalem. 

 

Lördag 9 april 

Vi börjar dagen på 

Oljeberget med en 

fantastisk utsikt över 

Jerusalem. Vi vandrar 

ner till Tårarnas kapell 

där det sägs att Jesus 

grät över Jerusalem. Vi 

fortsätter till Getsemane 

örtagård och alla 

Nationers kyrka.  Vi 

fortsätter till 

Trädgårdsgraven där vi 

firar nattvard. Sedan går 

färden till Betlehem och 

Herdarnas äng och 

gravkyrkan och tid för 

shopping i en trevlig 

affär. Vi vänder åter till 

Jerusalem och vårt 

hotell. 

 

Söndag 10 april 

Vi börjar dagen vid Yad 

Vachem, minnesplatsen 

efter judeutrotningen 

under andra världskriget. 

Resten av dagen 

tillbringar vi i Old city 

med besök vid Västra 

muren och Övre salen 

m.m. Vi hinner kanske 

strosa lite i basarerna, 

inta en falaffellunch 

innan vi vänder åter till 

hotellet.  

 

Måndag 11 april 

Vi checkar ut från vårt 

hotell och åker ner emot 

Döda Havet och de som 

önskar ett besök på 

klippan Massada. Här var 

platsen för judarnas 

kamp emot romarna år 

73 e.Kr. Vi fortsätter till 

Döda Havet, där du kan 

njuta av att flyta i det 

mineralrika vattnet. Så 

fortsätter vi till vårt 

hotell Nova i Eilat, där 

sköna dagar väntar.  

 

Tisd-torsd 12-14 april  

Fria dagar i Eilat där du 

kan njuta av sol och bad 

eller kanske en båttur på 

Röda havet eller annat 

trevligt. 

 

Fredag den 15 april 

Vi checkar ut och börja 

färden genom öknen. Vi 

gör några stopp på vägen 

innan vi anländer till Ben 

Gurionflygplatsen och 

resan hem till Sverige 

med mängder av 

upplevelser från Israel. 

 

 En resa i kristen regi med 

bibel och andaktsstunder 

(frivilliga naturligtvis). 

Skön gemenskap med 

samvaro en del av 

kvällarna. 

Resmålen är noga utvalda 

efter reseledarens tidigare 

besök i landet och i 

samråd med den tekniske 

arrangören utifrån vad 

som kan hinnas med dessa 

dagar. 

 INGÅR I RESANS PRIS: 

18.250:-* 
*Vid färre än 20 deltagare, tillkommer 
950:- p/person. 
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, lokala guider och erfaren 
reseledning.  
ENKELRUMSTILLÄGG: 5.700:- 
BARNRABATT: 3.100:-  (gäller för barn 
under 12 år som delar rum med två 
betalande vuxna) 

INGÅR EJ:  
Kostnader för måltidsdryck Luncher. 
Dricks: ca 200 shekel (samlas in av 
reseledare i början på resan) 
Inträde Masada ca 22 dollar, 
Reseförsäkring & avbeställningsskydd. 
Går att köpa genom Duveskogs 
Reseservive 
FLYG: Austrian Airlines och Lufthansa: 
Utresa Göteborg 10:15 – Tel Aviv 
19:05. Utresa Arlanda 09:35 – Tel Aviv 
17:45. Hemresa 16:30-23.30. Byte i 
Vien el. Frankfurt både dit och hem. 
HOTELL: 
Hotel Golan i Tiberias 
Hotel Jerusalem Tower i Jerusalem 

Hotel Nova i Eilat 

 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.  

 

 

Boka din resa nu! 
www.duvres.se  

0278-16005 

info@duvres.se 
 

http://www.duvres.se/

