10-19 april 2022

Fira påsk i Jerusalem!
En resa för dig som vill uppleva en annorlunda resa till
Jerusalem med närupplevelse av påskens budskap
utifrån dess judiska bakgrund och historiska förankring.
Vi kommer att följa i Jesu fotspår under hans sista
vecka i Jerusalem och många av platserna vi besöker är
nya för de flesta israelresenärer. De tre första dagarna
befinner vi oss i landets norra del och får uppleva
vårens grönska. Dagen innan hemresa är en sol och
baddag vid medelhavet.
Dag 1 Söndag 10/4
Avresa tidigt på morgonen och vi landar på Israelisk
mark på eftermiddagen. Vi kör upp till hotellet i
Galileen och vilar ut efter resan.
Dag 2 Måndag 11/4
Det blir en båttur på Genesarets sjö på morgonen. Sen
är avståndet kort till Migdal, det nytestamentliga
Magdala, där Maria levde. På Saligprisningarnas berg
undervisar Anders om vad Jesus brukade lära sina
lärjungar och vi vandrar sedan kullen ner mot
Petruskyrkan på sjöns strand. Vi kör sen till
Kapernaum, byn där Jesus levde de tre sista åren i sitt
liv här på jorden. Middag och övernattning på Shaar
haGolan
Dag 3 Tisdag 12/4
I staden Katzrin på Golanhöjderna finns det antika
Katzrin bevarat och där kan man att se hur människor
levde 2000 år sedan i den autentiska, restaurerade byn.
Vi kör till en utsiktspunkt över gränsen mellan Syrien
och Israel och sedan till Caesarea Philippi, platsen där
Petrus bekännde ätt Jesus är messias, eller till
naturreservatet Dan där de bäst bevarade lämningarna
från första templets tid finns Middag och övernattning i
Galileen.
Dag 4 Onsdag 13/4
På morgonen reser vi genom Jordandalen ner till
världens lägst belägna punkt, där Jordanfloden rinner ut
i Döda Havet. Där döptes Jesus av Johannes döparen
och platsen anses också vara Gilgal, där Israels barn
gick över floden in i det förlovade landet. Vi forstätter
till Qumran, där Döda Havsrullarna hittades för nästan
70 år sedan. Det ges tillfälle för den som vill att bada i
det 33%iga hälsobringande vattnet. Vi kör sedan upp
till Jerusalem för en utsiktspunkt över den eviga staden
och till hotell Prima Park.

Dag 5 Torsdag 14/4 (skärtorsdagen)
Vi börjar dagen med en utsiktspunkt från Scopusberget
och går ner mot Getsemane kyrkan. Där hämtar bussen
oss för att köra oss till toppen av Oljeberget och till
Pater Noster kyrkan där vi håller en andakt om Jesu sista
vecka i Jerusalem. Vi åker sedan till Betlehem för lunch
med utsikt över Herdarnas äng. Dagens sista punkt är
Yad vaShem, minnesmonumentet över förintelsen.
Middag och övernattning på hotellet.
Dag 6 Fredag 15/4 Långfredag och den judiska
påskaftonen som infallet samtidigt i år. Morgonen börjar
i kyrkan som kallas Gallicantu, platsen där Jesus hölls
fången efter Getsemane och där Petrus förnekade sin
mästare. Vi följer dramat till den plats som många
forskare anser vara Gabbata, platsen där Jesus döms av
Pontus Pilatus. Middag och övernattning på Prima Park.
Dag 7 Lördag 16/4 Påskdagen I den oas i Jerusalem som
heter Trädgårdsgraven har vi nattvard på förmiddagen
och kör sedan till Israels Museum för den modell över
Jerusalem innan förstörelsen år 70. Där finns också Döda
Havsrullarna bevarade. Middag och övernattning på
Prima Park.
Dag 8 Söndag 17/4 Annandag påsk Förmiddagen
spenderas i Davids stad, där landets kanske allra
viktigaste arkeologiska utgrävningar sker och bibeln
kommer till liv på ett mycket tydligt sätt. Vi fortsätter till
området alldeles nedanför tempelplatsen. 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.
Dag 9 Måndag 18/4. På vägen väster om Jerusalem mot
Tel Aviv ligger Emmanus, dit Jesus var på väg med sina
medvandrare efter uppståndelsen. Vi har en avslutande
samling där, innan vi kör till hotellet i Tel Aviv där det
ges tid att bada i medelhavet eller vandra omkring i
staden.
Dag 10 19/4 Tisdag Avresa från Ben Gurions flygplats

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: Iren Kärrbrant. Iren är en licensierad
israelisk guide, med bibel och arkeologi som
specialintresse.

PRIS: 19 600kr
ENKELRUMSTILLÄGG: 6300 kr
BARNRABATT: 3300 kr (för barn under 12 år som delar
rum med två vuxna)

PRISET INKLUDERAR: Hotell med frukost och
middag dagligen, transfer, samt utflykter enligt
programblad
BOENDE: Shaar Hagolan Golan
Prima Park – Jerusalem
Metropolitan – Tel Aviv
FLYGBOLAG: Lufthansa (LH)
AVRESEORT: Arlanda eller Göteborg
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks (ca 220 shekel)
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 975 SEK i dubbelrum
och 1325 SEK i enkelrum.

Prima Park hotell

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.

