
 

 

 



 

 

Välkommen att följa med på en unik resa där vi  

upplever Israel. Vi vandrar i Jesu fotspår genom  

Galileen och besöker de heliga historiska platerna i  

Jerusalem. Vi får njuta av de vackra vyerna i  

ökenområdet kring Döda havet.  Den som vill har även 

möjlighet att vandra vissa av sträckorna mellan de 

olika inslagen i programmet tillsammans med den  

erfarne vandringsledaren och guiden Irén Kärrbrant.  

 

Dag 1 Söndag 24/4  

Morgonen börjar med avresa mot Israel. Vi landar sent 

på eftermiddagen och vi beger oss mot hotellet i  

Galileen. Vi äter middag tillsammans och för den som 

vill så finns det möjlighet att strosa lite på egen hand i 

staden under kvällen.  

 

Dag 2 Måndag 25/4  

Vi börjar dagen med ett besök i St Gabriels kyrka och 

gör en kort vandring genom marknaderna i Nasarets 

basarer. Vi besöker den vackra Bebådelsekyrkan i  

Nazareth. Den som vill kan vandra mot Sepphoris, en 

omkring 5 km lång terrängvandring. (Den som inte vill 

vandra kan följa med bussen direkt till Sepphoris).  

Josephus kallade Sepphoris för Galiléens juvel och  

ruinerna efter staden ligger på en höjd med vacker  

panoramautsikt över Bet Natofa dalen. På kvällen  

väntar middag och övernattning på hotell i Galileen.  

Dag 3. Tisdag 26/4  

Dagen börjar tidigt med en båttur på Genesarets sjö 

där vi håller gudstjänst tillsammans.  Vi fortsätter med 

att besöka det lutherska kapellet i det vackra  

nyöppnade Magdala, staden där Maria från Magdalena 

levde. Eftermiddagen spenderas vid sluttningarna vid 

Saligprisningarnas berg. Den som vill kan härifrån  

promenera förbi platsen för brödundret och vidare 

mot Capernaum, en vandring på ca 5 km allt som allt. 

För den som avstår vandringen går det bra att följa 

med bussen direkt till utflyktsmålen. 

 Middag och övernattning i Galileen.  

Dag 4. Onsdag 27/4  

Den här dagen rör vi oss söderut mot Jerusalem. Längs 

med vägen så görs flera stopp, bland annat vid  

dopplatsen Yardenit vid Jordanfloden, de berömda 

”döda-havs-rulle-grottorna” i Qumran och vi stannar 

för bad vid Döda havet. Från håll ser vi också världens 

äldsta fortfarnade bebodda stad, Jeriko innan vi rullar 

in i Jerusalem mot kvällningen.   



 

 

Dag 5 Torsdag 28/4  

Vi får njuta av några av Jerusalems höjdpunkter 

idag. Dagen börjar vi med den vackra utsikten 

över staden från Oljeberget. Den som vill vandrar 

sedan genom Kidrondalen ner mot Getsemane. 

Därefter besöker vi alla nationers kyrka och  

kyrkan Gallicantu som betyder tuppen gal och är 

rest till minne av platsen där Petrus förnekade 

Jesus och ligger precis utanför den gamla  

stadsmuren,  Vi besöker även Herdarnas äng  

innan dagen är slut.  

Dag 6 Fredag 29/4 

 Denna fredag spenderar vi mestadels  

innanför murarna i det gamla Jerusalem. Vi  

börjar dagen med att besöka Sionberget och de 

judiska kvarteren. Innan lunch besöker vi  

Tempelinstitutet och lär oss mer om templet och 

dess föremål innan vi vandrar ner mot Västra 

muren. Vi rör oss längs med Via Dolorosa, smär-

tornas väg mot Heliga gravens kyrka. Dagen  

avslutas med gudstjänst vid trädgårdsgraven och 

får strosa runt i den lummiga trädgården.  

 

Dag 7 Lördag 30/5  

Den som vill kan antingen under förmiddagen 

göra en lite längre vandring till Emmaus eller 

spendera en fri förmiddag i Jerusalem medan 

sabbatslugnet vilar över staden. Finns det  

tillräckligt stort intresse kan en tur till  

förintelsemuseumet Yad vaShem ordnas.  

Under eftermiddagen rör vi oss mot Natanya där 

vi kommer spendera de sista dagarna av vår resa,  

 

Dag 8 Söndag 1/5 

Fridag i Natanya. Njut av vårat strandnära hotell 

eller se dig om på egen hand i den trevliga  

turiststaden Natanya.  

Dag 9 Måndag 2/5  

Fridag i Natanya 

Dag 10. Tisdag 3/5  

Dags att åka hem och vi lämnar Natanya för 

transfer till flygplatsen. Vi flyger på  

eftermiddagen och landar hemma i Sverige  

strax före midnatt.  



 

 

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

RESANS PRIS: 17 950 kr 

ENKELRUMSTILLÄGG: 5500 kr  

BARNRABATT: 3 100 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, hotell-

skatt, 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 150 shekel (ca 400 sek) 

AVRESEORT: Arlanda.  

(Göteborg & Köpenhamn kan ordnas vid begäran) 

FLYGBOLAG:  Lufthansa & Austrian airlines 

HOTELL:  5-27/4 Kare Deshe, Galileen  

27-30/4 Sephardic House, Jerusalem  

30/4-3/5 Margoa, Netanya  

Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer  

på vår hemsida eller fråga oss! 

 

RESELEDARE:  Göran Oscarsson har under många år 

varit pastor i Korskyrkan i Gävle. Han har lett resor till 

Israel i över 20 år och är en genuin, trevlig reseledare 

som bjuder på sig själv och gör allt för att gruppen ska 

trivas. Vid sin sida har han Samuel Liljeblom, ny 

andrepastor i Korskyran i Gävle. Samuel är en otroligt 

duktig förkunnare som reser både i Sverige och  

utomlands.  

GUIDE: Irén Kärrbrant, en erfaren och omtyckt 

svensktalande guide som bott i Israel i många år.  

Kare Deshe 

Sepharic House 


