
 

 

 



Program 

26 november. Flyg från Arlanda/Kastrup och ankomst runt kl. 15 till Ben  
Gurion flygplats och buss till vårt boende i Tiberias vid Gennesarets Sjö.  
 

27 november. Vi besöker Magdala, Saligprisningarnas Berg, Tabgha,  
Kapernaum. På kvällen har vi en föreläsning om judekristna relationer 
 

28 november Idag står Nasaret, Gilboa berg, Beth Shean, dopstället vid Jordan 
på schemat innan vi reser till Jerusalem och vårt boende nära Gamla Stan.  
 

29 november. Via Dolorosa och Gravkyrkan. Davids Stad och Hiskias tunnel 
står på schemat för dagen. Föreläsning på kvällen: Jerusalems arkeologi 
 

30 november. Dagens utflyktsmål är hebreiska universitetet, Nåsfararnas  
kyrkogård, Olivberget, Getsemane, Dominus Flevit och Alla Nationers kyrka.   
 

1 december. Knesset och Israel Museum besöks under förmiddagen följt av  
en fri eftermiddag. Föreläsning på kvällen: Dödahavsrullarna 
 

2 december. Förintelsemuseet Yad Vashem inleder dagen följt av vandring på 
muren runt Gamla Stan med de Armeniska och Judiska kvarteren.  
Sabbatsmåltid med Messiastroende soldater.  
 

3 december. Sabbat. Stora Synagogan. Gudstjänst Baptist Church Narkis 
Street. Trädgårdsgraven. Kväll på Ben Yehuda. 
 

4 december. Gudstjänst. Besök på marknaden Mahane Yehuda. Inte helt  
färdigplanerat men spännande saker i pipeline.  
 

5 december. Till Ben Gurion flygplats runt lunch och hemresa kl. 17.05 till  
Arlanda/Kastrup. 

Notera att saker kan tillkomma eller ändras.  

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  

Reseledare:   
Lena-Sofia Tiemeyer,  
lärare i Gamla Testamentet 
Linda Andreasson,  
studieledare och pastor  
Resan är för studenter på 
Akademi för Ledarskap och 
Teologi. Anhöriga får följa 
med i mån av plats.  
 
Hotell:  
Hotel Golan 
Hotel Holy land East 
 
Preliminärt pris: 16000 för 
del i dubbelrum inkl  
program och halvpension. 
 
Anmälan sker till Duveskogs  
Reseservice www.duvres.se 
eller telefonnr 0278-16005.  
 
När du fått din bokningsbekräftelse 
ska en anmälningsavgift på 1500 kr 
betalas inom 7 dagar (summan 
dras av vid slutfakturering).  
Betalning sker via BG eller Swish. 
Föräkring: 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.  


