
Upplev Israel från norr till söder 



Dag 1. 24 mars. Fredag 

Tidigt morgonflyg från Arlanda. Vi anländer på efter-

middagen/kvällen och åker sedan till vårt hotell i Tiberias. 

 

Dag 2. 25 mars. Lördag. 

Vi börjar dagen med en trevlig 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 Kapernaum 

på förmiddagen.  

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 1976 och 1973.  

Dag 3. 26 mars. Söndag. 

Idag reser vi runt i det vackra Galileen. Vi startar dagen 

med ett besök vid Yardenit, dopplatsen vid Jordanfloden. 

Vi fortsätter sedan till Nasaret, där vi besöker Bebådelse-

kyrkan. På eftermiddagen åker vi till Karmelberget och 

Eliaplatsen med en enastående utsikt över  

Harmageddoslätten. 

Dag 4. 27 mars. Måndag.  

Dagen börjar på Oljeberget, varifrån vi har en fantastisk 

utsikt över Jerusalem.  Vi vandrar till ”Tårarnas kapell” 

och fortsätter sedan till Getsemane Örtagård där vi har 

gudstjänst. Efter lunch beger vi oss till Betlehem med  

födelsekyrkan och Herdarnas äng. Vi stannar även till vid 

en souveniraffär där man gör vackra sniderier i olivträ 

innan vi rör oss tillbaka till hotellet. 

 

Dag 5. 28 mars.  Tisdag.   

Idag går färden till Gordons Golgata. Här intill Trädgårds-

graven har vi gudstjänst med nattvardsfirande och  

förbönsstund. I denna miljö mötte Maria den uppståndne 

Jesus. På dörren till graven står det ”He is not here, he is 

risen…”.  Härifrån rör vi oss sedan till Stefanusporten och 

Korsets kapell innan vi vandrar genom det gamla  

Jerusalem längs Via Dolorosa.  Här någonstans äter vi 

lunch tillsammans innan vi avslutar eftermiddagen med 

ett besök vid Västra muren. Hit vallfärdar  människor 

från hela världen för att be.  



Dag 6. 29 mars. Onsdag.  

Vi lämnar tidigt Jerusalem och reser ned till Döda  

Havet.  På vägen stannar vi 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, ca 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 och får  

således mer tid för sol och bad vid jordens lägsta punkt. 

Döda havet är kanske världens märkligaste insjö med 

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

att ha ca 1 ½ timme vid döda havet. Under  

eftermiddagen rullar bussen vidare mot Eilat där vi in 

på vårt hotell.  

 

Dag 7-9. 30 mars-1 april. Torsdag-Lördag. 

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

Utbudet i Eilat är stort oavsett om man vill ha lata  

dagar med sol och bad eller om man vill besöka det  

välkända marinparken Aquariet, snorkla, shoppa eller 

äta gott på stan.  

 

Extraturer kan ordnas till t.ex. Timnaparken med en 

replika av tabernaklet i öknen eller båttur på röda havet 

med lunchbuffe. Mer information om extraturer  

kommer i samband med fakturautskick. 

 

Fridagarna inramas med frivilliga gudstjänster.   
 

Dag 10, 1 april 

Transfer till flygplats i Tel Aviv och hemresa. 
 

 



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

bekräftelse 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 avbeställnings-

skydd, 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 re-

sans 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 el-

ler 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, tidsändring-

ar etc.  Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att full-

följa resan pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans 

medverkan, så genomförs resan med annan reseledare. 

Teknisk arrangör:  Duveskogs Reseservice  

RESANS PRIS: 21700kr 

ENKELRUMSTILLÄGG:  8800 kr 

BARNRABATT: 4500 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 220 shekel (ca 650 sek) 

AVRESEORT: Arlanda,  

FLYGBOLAG:  Austrian airlines  

Utresa  06:35 -  15:45 

Hemresa 15:35 -  22:35 

HOTELL:  Hotel Golan, Tiberias 

Hotel Prima Park, Jerusalem, Hotel Nova, Eilat 

 

Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer  

RESELEDARE: David Duveskog är en av våra mest 

erfarna reseledare som lett resor till ett 10-tal länder 

och själv jobbat som biståndsarbetare i Afrika i över 

10 år. David har lett uppskattade resor till många län-

der.  

Gert-Ove är pastor och har med gitarren så han leder 

i sång, musik och betraktelser.  


