Häng med till Israel 2021
Välkommen med på en 10 dagars pilgrimsresa till Det heliga Landet! Många av de platser
vi känner från Bibeln kommer vi att besöka. Innan resan kommer vi att ordna några
samlingar för att förbereda oss, fördjupa oss i Skriften, i biblisk och judisk historia,
judisk-kristna relationer och mycket annat. På många ställen under resan stannar vi upp
i andakt och bön. Det blir tillfällen till reflektion och bibelsamtal, som leds av
reseledarna, liksom också möjlighet att fira Mässa. På kvällarna har vi samlingar för
genomgång av dagens händelser. Som guide får vi duktige och erfarne Joen Lindkvist.

Dag 1—Torsdagen den 8 april
Vi flyger med Turkish Airlines från Landvetter kl 10.55 med
mellanlandning i Istanbul och vidare till Tel Aviv, där vi landar vid
19-tiden på Ben Gurion-flygplatsen. Där möter vår guide och med
buss färdas vi norrut till Galiléen och når fram till den gamla staden
Tiberias vid västra stranden av Galileiska sjön. Här övernattar vi de
två första nätterna på Hotel Golan.
.
Dag 2—Fredagen den 9 april
Detta blir vår första dag i Galiléen och vi börjar med en härlig
båttur på Gennesarets sjö. Sedan besöker vi flera av de platser som
är välkända från Jesu verksamhet, såsom Kapernaum,
Saligprisningarnas berg, Tabgha, bespisningsundrets plats, och
Mensa Christi, där Jesus efter sin uppståndelse höll en måltid med
sina lärjungar på stranden. Här hoppas vi också få möjlighet att fira
Herrens heliga nattvard. Denna dag får vi uppleva mycket av det
landskap, där Jesus och hans lärjungar gjorde sina vandringar. Innan
vi återvänder till Tiberias och kopplar av i de varma källorna.
Dag 3—Lördagen den 10 april
Detta blir vår andra dag i Galiléen och vi far i minibussar upp på
berget Tabor med den härliga vyn över Jisreelslätten. Sedan far vi
vidare till Kana, där Jesus gjorde sitt första underverk vid ett bröllop.
Här kan vi smaka och även köpa med oss lite bröllopsvin. Färden går
vidare till Jesu uppväxtstad, Nasaret, där vi besöker både Nazareth
Village för att uppleva, hur det var i Nasaret på Jesu tid, och den
storslagna Bebådelsekyrkan. Vi ser också Nasaret av idag, där araber
och judar lever tämligen fredligt sida vid sida. Sedan far vi via berget
Karmel, där profeten Elia utstod sin kamp mot baalsprofeterna, till
Medelhavsstaden Natanya. Vi tar in på Hotel King Salomon, där vi
stannar två nätter.
Dag 4—Söndagen den 11 april
Ledig dag i Natanya för att smälta intrycken hittills och för egna
strövtåg och bad. Eftersom det är söndag, Andra söndagen i
påsktiden, blir det också möjlighet att fira gudstjänst med gruppen.

Dag 5—Måndagen den 12 april
Vi lämnar Medelhavskusten och far upp till den heliga staden för
tre världsreligioner, Jerusalem, som ligger 800 m ö h. Där börjar vi
med Olivberget och den kända vyn över staden. Vi besöker både
Himmelsfärdskyrkan och Fader Vår-kyrkan, innan vi vandrar ner
för Olivbergets sluttning till Getsemane och Alla Nationers kyrka.
På vägen ser vi den lilla fina kyrkan Dominus Flevit. Vi blir stilla för
andakt i Getsemane Garden. Med buss far vi sedan vidare till S:t
Peter in Gallicantu, platsen för Jesu rättegång inför översteprästerna Hannas och Kajafas. Vi besöker också den intilliggande
Nattvardssalen. Sedan inkvarteras vi på det centralt belägna Hotel
Jerusalem Tower, där vi kommer att bo fem nätter.
Dag 6—Tisdagen den 13 april
Efter frukost far vi med buss till Betlehem och kommer in på
Västbanken. Vi besöker både Födelsekyrkan och Herdarnas äng.
När vi återvänt till Jerusalem kommer vi att vandra genom Lejonporten in i Gamla Staden. Där besöker vi först Betesdadammen
och S:t Annakyrkan. Därefter vandrar vi Via Dolorosa från
Antoniaborgen till Heliga Gravens kyrka. Sedan ser vi i det judiska
kvarteret den Bysantinska Cardon från 300-talet och slutligen
Västra Muren, den heligaste platsen för judarna, innan vi
återvänder till hotellet.
Dag 7—Onsdagen den 14 april
Denna dag ägnar vi främst åt Västra Jerusalem. Vi tittar på den
vackra Menorahn, som engelsmännen skänkte till den nybildade
staten Israel 1948 och som står utanför Knesset, Israels parlament.
Vi besöker vidare Israelmuseet, där bl a kopior av de berömda
Döda Havsrullarna förvaras och där man också kan se den s k
Modellstaden. Bussen tar oss vidare till det omfattande
minnesmuséet för nazismens offer, Yad Vashem. Efter de svåra
påminnelserna, som ges oss där, hoppas vi på lite ledig
eftermiddagstid, innan det är dags för middag på hotellet.
Dag 8—Torsdagen den 15 april
Vi lämnar Jerusalem och färdas mot jordens lägsta punkt, Döda
Havet. Vi åker till gränstrakterna mot Jordanien och stannar vid
Qasr al-Yehud, som kan vara den plats vid Jordan, där Jesus döptes
av Johannes Döparen. Här ges möjlighet till doperinran. Färden går
vidare till den närliggande ”världens äldsta stad” Jeriko, där vi ser
Frestelsernas berg, Elisakällan och Sackaios sykomor. Därefter besöker vi Qumran, där Dödahavsrullarna hittades. Sedan är det dags
att "flyta som en kork" i Döda Havets saltrika vatten. När vi så, som
det sägs, blivit 10 år yngre, åker vi söderut till den imponerande
Masadaklippan, som vi bestiger med hjälp av linbana. Här uppe
hade Herodes den store sin borg. Sedan återstår att återvända upp
till Jerusalem, en stigning på 1200 meter.

Dag 9—Fredagen den 16 april
En ledig dag för egna påhitt. Ett besök vid Västra Muren vid sabbatens ingång rekommenderas starkt.
Dag 10—Lördagen den 17 april
Vid 6-tiden på morgonen får vi lämna Jerusalem för transport till Ben Gurion-flygplatsen, varifrån vi lyfter
kl 10.05. Efter mellanlandning i Istanbul beräknas vi vara hemma på Landvetters flygplats igen vid 17-tiden.

RESANS PRIS: 16900 kr*
ENKELRUMSTILLÄGG: 5800 kr
BARNRABATT: 3200 kr (gäller för barn under 12 år som bor

med två vuxna)
RESELEDARE: Göte Siverbo tel. 0706-556717
Patrick Petersson Rydsten tel 0761-063058
Båda reseledarna är präster inom Svenska kyrkan.
GUIDE: Joen Lindqvist är en av Duveskogs mest omtyckta
guider som är otroligt kunnig och hjälpsam
INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan flygplats och
hotell i Israel, del i tvåbäddsrum, hotellskatt, halvpension
hela resan dvs. frukost och middag dagligen.
Utflyktsprogram och entréavgifter enligt specifikation i
denna folder, lokal guide och reselening.
INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck. Dricks
tillkommer med ca 240 shekel (ca 700 sek)
AVRESEORT: Göteborg
FLYGBOLAG: Turkish airlines
HOTELL: Hotel Golan , Tiberias
Hotel King Salomon, Netanya
Hotel Jerusalem Towers, Jerusalem

*om gruppen blir under 30 deltagare tillkommer 900 kr
Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer
på vår hemsida eller fråga oss!
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

