
  

 

8-15 mars 2023 

Reseledare:  

Barbro Ekholm-Nestander 



  

 

Dag 1 Onsdag 8/3  

Vi samlas på Landvetter och flyger via Istanbul 

till Tel Aviv. Där möts vi av vår guide och åker 

till hotellet i Tiberias. 

 

Dag 2 Torsdag 9/3 

Vi börjar vår dag med att bekanta oss med det 

vackra Galilléen. Uppe på Golanhöjderna kan vi 

se in i Syrien. I Dans område möter vi historien 

så långt tillbaka som till Abrahams tid och vid 

källorna i Banias njuter vi av naturen. Dagens 

sista anhalt är Katzrin Talmudic Village, där vi 

får en inblick i gammalt judiskt vardagsliv. 

 

Dag 3 Fredag 10/3 

En båttur på Gennesarets sjö är ett måste. Vi 

kommer också att besöka ruinerna av 

Kapernaum. Kanske vi får en skymt av Petrus 

där?  En bit bort ligger Saligprisningarnas berg 

(där Jesus höll sin Bergspredikan) med sin lilla 

kyrka. Sista stoppet sker vid södra änden av 

Gennesaret, vid Yardenit, där sjön övergår i 

Jordan. Där har man byggt upp en stor dopplats. 

Därefter åker vi till vårt hotell i Jerusalem. 

 

Dag 4 Lördag 11/3 

I Jerusalem finns så mycket att se. Vi börjar med att 

besöka trädgårdsgraven, en plats man tror att Jesus 

korsfästes och begravdes. Sen åker vi upp på 

Scopusberget och Oljeberget för att få en överblick. 

Sen promenerar vi (de som vill) ner till Getsemane 

med sina uråldriga olivträd. Därifrån vidare till 

Gamla stan. Vi följer Via Dolorosa en bit och 

kommer fram till Västra muren. 

 

 



 

 

 

 

  

Dag 5 Söndag 12/3   

"När juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå..." 

Vi tar bussen till Betlehem och besöker Herdarnas 

äng mm.  

Efter lunch besöker vi Yad Vashem, det stora 

förintelsemuséet, som inte lämnar någon oberörd. 

 

Dag 6 Måndag 13/3 

Idag ska vi ta os ut i Juda öken och ner till det gamla 

Jeriko, en av världens äldsta kända städer. Så 

fortsätter vi söderut utmed Döda havet, förbi bl a 

Qumranbergen, där man hittade de kända Döda 

havs-rullarna. Vi stannar ett tag vid Ein bokek för ett 

bad i Döda havets salta vatten som är en upplevelse 

för sig! 

 

Dag 7 Tisdag 14/3  

Vi går ner i tunneln vid under västra muren och får 

se de utgrävningar som sker där.  

Eftermiddagen är fri att utforska Jerusalem på egen 

hand, den som vill besöker Davids stad, även dessa 

utgrävningar är också mycket intressanta. 

 

Dag 8 Onsdag 15/3  

Bussen tar oss till Tel Aviv vid Medelhavets strand 

och så flyger vi via Istanbul hem igen till Landvetter. 

Trötta men glada kan vi börja fundera över när vi 

ska åka tillbaka.... 

 



 

PRIS: 22.090kr  
ENKELRUMSTILLÄGG:  6.300 kr 
 

PRISET INKLUDERAR:  Hotell med frukost och middag 

dagligen, svensktalande guidning, transfers, samt 

inträden och utflykter enligt programblad  

BOENDE:  Restal Hotel, Tiberias 
Hotel Montefiore– Jerusalem 

FLYGBOLAG:  Turkish Airlines (TK) 

AVRESEORT: Göteborg 

INGÅR EJ:  Luncher, måltidsdryck, dricks (ca 225 shekel) 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:  Kostar 6% av resans pris 

och måste betalas i samband med anmälan. 
 

REGLER för anmälan, betalning och avbokning 
Man anmäler sig till en resa  genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer sedan sin anmälan 

genom att betala in en anmälningsavgift på minst 1500 kr/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 betalar anmälningsavgiften 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 prisändringen 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. 

 

 

RESELEDARE: Barbro Ekholm-Nestander.  

 

GUIDE:  Svensktalande. 

 


