
Rundresa i det heliga landet  3-12 oktober 2022    10 dagar 

Netanya-Jerusalem- Ein Gedi                                                                                                 
Res med oss i en mindre grupp där du kan känna en familjär gemenskap. Vi besöker de klassiska, bibliska och 
historiska platserna samt gör även sköna naturupplevelser. Du får också uppleva några av de judiska högtiderna 
under vår vistelse i landet.   

 

Ingår: *Flyg från Landvetter till Tel Aviv via Istanbul tur och retur + Flygskatt                                                                
*Halvpension 6 dagar + Övriga frukostpension                                                                                           
*Medelklasshotell: 3 nätter Netanya + 3 nätter Jerusalem + 3 nätter Ein Gedi                                                   
*Transfer samt utflykter enligt program.                                                                                                             
Ingår ej: Dryck under samtliga måltider, avbeställningsskydd samt reseförsäkring                                                     
Dricks till guide, chaufför, delvis hotell samt inträden  400 shekel=NIS som betalas avresedagen                       
Pris: fr. 21 250:- per person i dubbelrum (priset gäller vid minst 16 personer- om vi endast blir 14-15 personer genomförs resan 

ändå och då blir det ett tillägg  för att täcka de gemensamma kostnaderna på färre deltagare, vilket meddelas senare)                                                                             

Reseledare: Åsa Evegren                                                                                                                                  
Guide: Marita Usi                                                                                                                                            
Anmälan: Anmälningsavgiften på 2000:- per person betalas in på Handelsbankens kontonr: Clear.nr 6651 
577 024 981 Åsa Evegren. Önskas avbeställningsskydd (1155:-), betalas detta in samtidigt som 
anmälningsavgiften. Slutlikviden betalas in direkt till Duveskogs.  

                                                                  
Åsa Evegren på 0730-32 17 04 eller ar.evegren@gmail.com                                                                                                                                       
Information från vår Tekniska arrangör: Duveskogs Reseservice AB                                                                                                                        
REGLER FÖR ANMÄLAN, BETALNING OCH AVBOKNING                                                                                                                                                   
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på 1000  3000 kr/person, se program för vad som gäller på er resa.                              
Slutlikviden betalas senast ca 45 dagar innan avresa. Se faktura för exakt datum.                                                                                                 
Fram till 45 dagar innan avresa kan du avboka resan till en kostnad på 5 % av resans pris, dock lägst 700 kr/person.                                       
44  35 dagar före avresa kostar avbokning 25 % av resans pris.                                                                                                                       
34  21 dagar före avresa kostar avbokning 50 % av resans pris.                                                                                                                       
20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.                                                                                                                           
I samband med att anmälningsavgiften betalas kan du även betala för ett avbeställningsskydd som gör att man får nästan hela resan 
återbetalad vid avbokning för t.ex. sjukdom, olycksfall etc. minus en mindre avbokningskostnad. Vid avbokning erfordras läkarintyg. 

Obs. Tyvärr har vi endast tillåtelse från försäkringsbolaget (SOLID AB) att sälja avbeställningsskydd fram till erlagd anmälningsavgift. 

Om vi som resebyrå ställer in resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om 

detta senast 5 veckor innan avresa. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär betalat in för resan. 

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 mindre förändringar i programinnehållet och eventuellt tryckfel i broschyren, samt att om en grupp blir 

mindre än beräknat kan det hända att någon av annonserade reseledare uteblir. 

Vi reserverar oss också för att om en reseledare blir sjuk eller drabbas av en annan oförutsedd händelse som omöjliggör hans/hennes 

medverkan, så genomförs resan med annan reseledare. Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. Vissa flygbolag 

släpper inte ombord passagerare om inte passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedagen.                                                             

Garantier Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i Sverige. 

http://www.kammarkollegiet.se/  "se fullständiga villkor på https://www.duvres.se/betalning--villkor" 

 



Dagsprogram 3-12 oktober 2022 – Rundresa i det heliga landet

Dag 1 Mån 3 okt
Utresa från Landvetter 10.50 via Istanbul till Tel Aviv 19.00. Transfer till  vårt hotell Margoa i Netanya

Dag 2 Tis 4 okt
Stadsvandring och besök på Frukt och grönsakstorget. Denna dag är det tidig middag på hotellet eftersom Yom Kippur
inträder innan solnedgång och samhället stannar upp helt och all trafik upphör. På kvällen tar vi en promenad ut till
motorvägen och vi kommer att få se hur alla är klädda i vitt och atmosfären präglas av högtiden. Middag.
.
Dag 3 Ons 5 okt

Frukost på hotellet och vi får tillbringa dagen på stranden. Vid solnedgången är Yom Kippur slut och allt startar upp
igen och trafiken kommer igång och matställena öppnar.

Dag 4  Tors 6 okt
Utcheckning från vårt hotell Margoa i Netanya och färden går upp till Nazareth i
Galileen och Genesarets sjö, med besök på Saligprisningarnas berg och dop-platsen Yardenit innan vi anländer till
vårt hotell i Jerusalem sen eftermiddag. Middag.

Dag 5  Fre 7 okt.

Idag åker vi spårvagn till Förintelsemuseet Yad Vashem för en guidad tur.Sedan tar vi oss med taxi från hotellet upp
till Olivberget, Dominus Flevit och Getsemane och därifrån promenad till Betesdadammen, Austrian Hospice och
påbörjar Via Dolorosa. Besöker även Trädgårdsgraven där vi firar nattvard. Picknick i Independence park om
vädret tillåter.

Dag 6 Lör 8 okt

Vi börjar dagen med ett besök i den stora synagogan och resten av dagen tillbringas i Gamla staden och innanför
murarna, där vi besöker Västra muren och Cardo, samt fortsätter vår vandring på Via Dolorosa, innan vi tar oss
tillbaka till vårt hotell. På kvällen ev. ljud och ljusföreställningen The Night Spectacular som speglar Jerusalems
historia.

Dag 7  sön 9 okt  Utcheckning från vårt hotell efter frukost och vi gör ett kort fotostopp vid Menorah och Knesset
innan bussen tar oss till staden Betlehem där vi gör ett besök i Födelsekyrkan samt Herdarnas äng, Vi åker söderut
till Döda Havsområdet och tar oss upp med linbana till Massadaklippan. Vårt nästa boende är Ein Gedi Resort
Hotel med den botaniska trädgården. Middag

Dag 8 Mån 10 okt Fri dag på kibbutzen med bad i Döda Havet, lerinpackning samt svavelbad. Kort kvällssamling.
Middag.

Dag 9 Tis 11 okt Fri dag på kibbutzen. Kort kvällssamling Middag.

Dag 10 Ons 12 okt Transfer och hemresa 10.30 från Tel Aviv och åter Landvetter 17.10.

Reservation för ev. ändringar


