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Dag 5- Lördag 30/10
Norr om Gamla staden i Jerusalem ligger en utsiktspunkt på
Scopusberget där vi får en översikt över staden. Sedan vandrar
vi ner i Kidrondalen för en samling nära Getsemane och åker
sedan till Herdarnas äng nära Betlehem. Dagen avslutas med en
andakt i Trädgårdsgraven. Middag på hotellet.

Dag 6. Söndag 31/11
Tidig morgon då vi ska spendera förmiddagen i Davids stad,
där landets kanske allra viktigaste arkeologiska utgrävningar
sker. Där, om inte annars, blir bibeln levande på ett mycket
handfast sätt. Vi går bl a ner till Gihon källan, genom kung
Hiskias tunnel och till Siloams pool och går upp till Davidson
center, utgrävningarna söder om tempelberget. På de
autentiska och restaurerade trapporna till templet undervisar
Anders om tempeltjänsten. Efter lunch besöker vi
tempelinstituet där föremålen för ett framtida tempel finns
klara och får kunskap om deras praktiska och symboliska
betydelse. Dagen avslutas vid västra muren. Middag på hotellet.
Dag 7. Måndag 1/11
Norr om Jerusalem, i Samariens berg ligger Shiloh, platsen där
Samuel växte upp och där arken stod innan den fördes till
Jerusalem av David och vi sätter oss in i den aktuella
bibeltexten. Det är en sällsam upplevelse att befinna sig där.
Därifrån går resan till Kettef Hinnom, platsen där den hittills
allra äldsta bibeltexten hittats. Denna dag kommer vi också till
Yad vaShem, minnesmonumentet över förintelsen. På vägen
tillbaka till hotellet ges det möjlighet för den som vill att stanna
till vid Jerusalems lokala marknad, Machne Yehuda. Middag på
hotellet.
Dag 8. Tisdag 2/11
På vägen till Eilat kommer vi att stanna till vid Qumran, platsen
där döda havrullarna hittades. Vi är nere vid den lägsta
punkten på jorden, Döda Havet och passar på att ta ett dopp i
detta hav där salthalten ligger på 33%. Framåt eftermiddagen
kommer vi fram till hotell Nova i Eilat. Middag på hotellet.
Dag 9. Onsdag 3/11 och torsdag 4/11
Två fria dagar att sola och bada i det sköna Röda Havet. För
den som vill ordnas resa till den mytomspunna klippstaden
Petra i Jordanien och en båttur på Röda Havet som avslutning
på resan i landet.
Dag 11. Fredag 5 /11
Vi lämnar underbara Eilat efter frukost för att ta oss till
flygplatsen och flyger sedan hem Ben Gurions flygplats under
eftermiddagen.

RESELEDARE: Anders Sjöberg är en van reseledare.
Han har arbetat som lektor i Nya testamentet, med
speciell betoning på den kristna trons judiska rötter,
och har erfarenhet av cirka 30 års reseledarskap i
Israel.
GUIDE: Irén Kärrbrant. Irén är en licensierad israelisk
guide, med bibel och arkeologi som specialintresse.
Sagt av tidigare resenärer:
”För mig en komplett upplevelse med Irens historiska
kunskaper och Anders gedigna bibelundervisning. Många
aha-upplevelser”
”Heder år Anders och Irén som ledde oss från det första
bibelbladet till Uppenbarelseboken. Det blev oxå en inre
resa för mig. Jag är så tacksam”
”Resan överträffade alla mina förväntningar!”

Prel. pris: 19550*
ENKELRUMSTILLÄGG: 6350 kr
BARNRABATT: Kontakta oss för pris.

INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan
flygplats och hotell i Israel, del i dubbelrum 10
nätter, hotellskatt, halvpension hela resan dvs.
frukost och middag dagligen. Utflyktsprogram och
entréavgifter enligt specifikation i denna folder, lokal
guide och erfaren reseledning.
INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck.
Dricks tillkommer med ca 245 shekel (ca 650 sek)
AVRESEORT: Arlanda, Kastrup & Landvetter(+600)
FLYGBOLAG: Austrian Airlines & Lufthansa
HOTELL: Kibbutz Nascholim
Kibbutz Haon (eller liknande)
Sephardic House, Jerusalem
Nova, Eilat
Vill du klimatkompensera resan? Javisst går det, läs
mer på vår hemsida eller fråga oss!

Hotell Nova
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 AB med garantier ställda
enligt kammarkollegiet

