Välkommen att följa med på denna resa som passar
Dig som vill resa i en mindre grupp och uppleva varje
specifik plats med kvalitet och tid för reflektion.
Dag 1. Söndag 22/3
Vi lämnar Landvetter flygplats på förmiddagen och Israel
välkomnar oss klockan sju på kvällen. På hotell Medi Terre i
Netanya, bara en timme från Ben Gurions flygplats, vilar vi upp
oss inför morgondagens utflykter.
Dag 2. Måndag 23/3
På väg norrut mot Galileen är förmiddagens stopp i Nazareth. Här
kommer vi besöka Nazareth Village som flyttar oss tillbaka 2000
år i tiden och vi kan få en känsla av hur Jesus bodde och levde. Vi
får se hur folk var klädda, vilka redskap man arbetade med och
hur synagogan var byggd. Efter lunch besöker vi Jesu hemstad
Kapernaum. Här finner vi bland annat synagogan där Jesus
undervisade och Petrus hus. Vi stannar upp, ber och läser Guds
ord samt får en stund för egen reflektion. Efter Kapernaum åker
vi till hotell Golan som ligger på en höjd med utsikt mot
Genesarets sjö och här skall vi bo i 3 nätter.
Dag 3. Tisdag 24/3
Vi inleder dagen med en härlig båttur på Genesarets sjö där Jesus
bland annat gick på vattnet och gjorde många av sina fiskeunder.
Kanske har vi Petrus fiskelycka med oss? Vi fortsätter till nyligen
utgrävda staden Magdala. På denna plats levde Maria Magdalena
under Jesu tid. Vi besöker även den fina kyrkan med oerhört
vackra konstverk i mosaik. Efter lunch tar vi oss upp till
Saligprisningarnas berg, den förmodade plats där Jesus höll
bergspredikan. Vi kommer denna dag även besöka den lilla
oansenlig kyrka som kallas Primatkapellet/Mensa Christi. Kyrkan
ligger vackert nere vid stranden till Genesarets sjö. Det var här
Jesus mötte sina lärjungar efter sin uppståndelse och det var på
denna plats Petrus tre gånger fick frågan om han älskade Jesus.
Dag 4. Onsdag 25/4
Idag styr vi kosan i riktning mot Hermons berg för att besöka den
historiska staden Dan som omnämns redan i 1 Mos 14. Efter detta
besök gör vi ett ytterligare ett stopp vid Caesarea Philippi, den
plats där Petrus bekände att Jesus var Messias - den levande
Gudens Son. Dagens lunchstopp blir på en restaurang som drivs
av Druser och här serveras en mycket god falafel. På
eftermiddagen kör vi vidare upp till Golanhöjderna, där vår guide
Joen delar med sig av intressant nutidshistoria.
Dag 5. Torsdag 26/4
Idag lämnar vi Galileen och tar sikte mot Jerusalem. Dagens första
stopp blir i Yardinit. Härifrån rinner Jordanfloden ut från
Genesarets sjö på sin väg ned mot Döda havet. Vi kommer ha en
stilla morgonsamling vid Jordanfloden. Kanske var det just här
Johannes döparen höll till?

Vid lunchtid kommer vi till staden Jeriko, världens äldsta,
fortfarande bebodda stad. Detta är den första staden som Israel
intog efter fyrtio år i öknen och vi kommer se ruinerna från den
staden. Efter lunchen åker vi ner till Döda havet och tillbringar
eftermiddagen med sol och salta bad. Glöm inte packa badkläder
och handduk i lättillgänglig väska som du kan ha förvarad inne i
bussen. Väl framme i Jerusalem kommer vi att bo på hotell
Prima Park. På detta trevliga hotell tillbringar vi 4 nätter.
Dag 6. Fredag 27/4
Vi börjar vår första dag i Jerusalem uppe på Sionberget där vi
besöker Övre salen som utpekas som platsen där Jesus instiftade
nattvarden. Till denna plats återvände lärjungarna efter Jesu
himmelsfärd och här uppfylldes de av den Helige Ande. Vi
vandrar sen genom de judiska kvarteren för att komma ned till
Västra muren eller som populärt kallas Klagomuren. Nere vid
Västra muren går vi fram tillsammans med många judar för att
be. Här kan du precis som judarna skriva ned ditt böneämne på
en lapp och stoppa in den i muren. Efter lunch har vi en fri
eftermiddag.
Dag 7. Lördag 28/4
Denna morgon åker vi till Gordons Golgata och upplever en
plats där Jesus mycket väl kan ha blivit korsfäst. Bredvid denna
plats finns en välskött trädgård med en grav där Jesus kanske
begravdes. Här kommer vi ha en fin stund tillsammans och fira
nattvarden. Vid lunchtid åker vi ut till Betlehem. Staden är idag
på Palestinskt område och genom vårt besök får vi möjlighet att
stödja våra kristna vänner i staden. Vi äter god mat på en kristen
restaurang innan vi besöker Herdarnas äng. Efter besöket
stannar vi till vid en av de bästa affärerna med hantverk i
olivträd.
Dag 8. Söndag 29/4
Tidigt på morgon åker vi upp till Scopusberget och läser Guds
Ord med en enastående utsikt över Jerusalem och Tempelberget
i bakgrunden. Från Olivberget promenerar vi ner till Alla
nationers kyrka och Getsemane med ett kort stopp utanför
Tårarnas kapell. Strax intill kyrkan finns en privat trädgård där vi
kommer att ha en härlig samling i den lugna olivlunden. Detta
tillfälle får oss att känna som om vi vore i Getsemane
tillsammans med Jesus. Efter lunch kommer vi besöka
utgrävningarna av David stad som man fann för några år sedan.
Här får vi en förståelse för hur David levde och verkade. Vi
kommer även att gå i den tunnel genom vilken David anses ha
intagit staden. Då befinner vi oss nästan 3 000 år tillbaka i tiden.
Härifrån är nu inte vägen lång till Siloadammen där Jesus helade
en blind man.
Dag 9. Måndag 30/4
Denna dag stiger vi upp för att göra oss klara för hemresan. Vi
hoppas att resan varit givande och att Bibeln har blivit mer
levande för dig.

RESELEDARE: AnSo och Peter Wessberg är föreståndare och
pastorer i pingstförsamlingen i Stenungsund. Peter är till
vardags teologistuderande och AnSo äger och driver ett
konsultbolag i mark- och anläggningsbranschen. Båda har ett
stort hjärta för Israel och vill medverka till att så många som
möjligt skall kunna upptäcka landet.
GUIDE: Joen Lindkvist – är en av våra mest uppskattade
guider som bott i Israel sedan 70-talet.
OM RESAN: Resan innehåller promenader från tidig morgon
till sen eftermiddag, så stadiga skor och friska ben och är
önskvärt för att Du ska få ut så mycket som möjligt av resan.

PRIS: 17 950 kr

PRISET INKLUDERAR:
Hotell med frukost och middag dagligen, transfer samt utflykter
enligt programblad
ENKELRUMSTILLÄGG: 6.250 kr
BARNRABATT: 3000 kr (gäller barn under 12 år som delar rum med två vuxna)
HOTELL: Medi Terre (Netanya)
Hotell Golan (Tiberias)
Prima Park (Jerusalem)
FLYG: Lufthansa
AVRESEORT: Göteborg (Arlanda/Köpenhamn på begäran)
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
825 SEK i dubbelrum och 1155 SEK i enkelrum.
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.

Anmäl dig på:
www.duvres.se
Vid frågor kontakta:
info@duvres.se
Tel. 0278-16005

