Reseledare: Mikael Järlestrand
och Göran Duveskog

Dag 1. 31 okt. Söndag
Resdag.
Dag 2. 1 nov. Måndag
Efter frukost tar vi oss en tur med båt på
Genesarets sjö. Väl ute till sjöss stänger vi av
båtmotorerna och firar gudstjänst tillsammans. Vi
känner historiens vingslag. Här ute på sjön
stillade Jesus stormen och gick på vattnet. Det här
området utgjorde navet för hans gärning. Vi
fortsätter härifrån till Saligprisningarnas berg där
Jesus predikade den välkända Bergspredikan.
Innan lunch hinner vi även med ett besök i
Kapernaum.
På eftermiddagen besöker vi Golanbergen där
man från den slocknade vulkanen Har Ben Tal har
en underbar utsikt över den syriska slätten där
man ser de slagfält där de stora pansardrabbningarna ägde rum 1967 och 1973.
Dag 3. 2 nov. Tisdag
Idag reser vi runt i det vackra Galileen. Vi startar
dagen med ett besök vid Yardenit, dopplatsen vid
Jordanfloden. Vi fortsätter sedan till Nasaret, där
vi besöker Bebådelsekyrkan och eventuellt en
gammal synagoga. På eftermiddagen besöker vi
Karmelberget med den enastående utsikten över
Harmageddoslätten. Det här är platsen där Elia
utmanade Baalsprofeterna en gång i tiden.
Härifrån rör vi oss sedan mot Jerusalem där vi
sover några nätter.
Dag 4. 3 nov. Onsdag
Idag vaknar vi upp i Jerusalem och börjar dagen med att
besöka Oljeberget. Här har vi en morgongudstjänst
tillsammans och njuter av den fina utsikten över staden. Vi
vandrar ner till ”Tårarnas kapell” och fortsätter sedan till
Getsemane Örtagård. Vissa av träden här är 1500 år gamla
och kanske rotskott av de träd som fanns här på Jesu tid.
Vi äter lunch innan vi under eftermiddagen besöker vi
Gordons Golgata. Här intill Trädgårdsgraven har vi gudstjänst med nattvardsfirande och förbönsstund. I denna
miljö mötte Maria den uppståndne Jesus. På dörren till
graven står det ”He is not here, he is risen…”. Efter detta,
går de som vill Via Dolorosa, annars tar man bussen
tillbaka till hotellet.

Dag 5. 4 nov. Torsdag
Idag rör vi oss i de äldre delarna av Jerusalem. Vi börjar
vid Sionsporten och firar gudsjänst i Övre Salen på Sions
berg. Sedan går vi genom de judiska kvarteren ned till
Västra muren - ett måste för alla som besöker Jerusalem. Här har vi en av judarnas viktigaste platser och här
på Moria berg stod en gång det så magnifika templet.
På eftermiddagen kan man välja på tre alternativ:
Alt 1: Besök vid Yad Vashem, minnesplatsen efter
judeutrotningen under andra världskriget samt Israels
museum med guiden Kicki Toledano.
Alt 2: Betlehem, födelsekyrkan, Herdarnas äng och
souveniraffär med Mikael Järlestand (max 55 pers)
Alt 3: För de som varit i Israel tidigare och kanske redan
besökt de andra platserna, så kan de som önskar gå på
egen hand i Jerusalem. Om intresse finns kan man följa
med Göran till utgrävningarna vid City of David och
vandra i Hiskias tunel. De som väljer alternativ 3 tar sig
hem till hotellet på egen hand med taxi eller spårvagn
(ingår ej).

Dag 6. 5 nov. Fredag
Vi lämnar Jerusalem och reser söderöver. Längs vägen
från Jerusalem till Döda Havet passerar vi Jeriko och
Qumran med grottorna där man fann de berömda Döda
Havsrullarna. Dagens första stopp blir vid
nationelparken Ein Gedi, platsen där David gömde sig
för Saul och här finns det ett vackert vattenfall.
Därfter fortsätter vi till den fascinerande fästningen på
klippan Massada. Vi får lyssna till den spännande
berättelsen om judarnas kamp mot romarna år 73 e. Kr.
Efter detta får man möjlighet att bada i Döda
Havet – jordens lägsta punkt och kanske märkligaste
insjö med ca. 33% salter. För den som väljer att avstå
från Massada, får mera tid för bad i Döda Havet. På eftermiddagen fortsätter vi till vårt hotell i Eilat.
Dag 7, 8 & 9. 6-8 nov. Lördag - Måndag
I Eilat väntar nu fridagar där det finns goda chanser
både till sol, bad och shopping i Israels semesterpärla.
Dagarna ramas in med möten på hotellet och sista
kvällen håller Mikael konsert i hotellets lobby. Det
brukar vara en riktig höjdpunkt på resan! De finns även
möjlighet till extraturer till klippstaden Petra, samt
Timnaparken med tabernaklet och en båttur på Röda
Havet. (Minst 15 pers krävs för att de ska genomföras).
Dag 10. 9 nov. Tisdag
Då går färden hemåt! Vi kan glädja oss åt härliga
minnen från Bibelns land, och lämnar Israel för denna
gång.

RESELEDARE: Den här sammansvetsade duon bestående av
Göran Duveskog och Mikael Järlestrand är utgör en optimal
kombinationen av Görans mångåriga gedigna
Israelskunskaper ackompanjerade av Mikael Järlestrands
gudagivna sångargåva. Såväl andaktstunder som platsbesök
ramas in med både bibelkunskaper, gemenskap och skönsång.
GUIDE: Kicke Toledano, kunnig och omtyckt svensktalande
guider bosatt i Israel sedan många år.

PRIS: 18290:-*
Pris inkl. rabatt se hemsida

PRISET INKLUDERAR:
Flyg, flygavgifter, del i dubbelrum med frukost och middag dagligen,
transfer samt utflykter enligt programblad
ENKELRUMSTILLÄGG: 6250 kr
BARNRABATT: 2600 kr (gäller för barn under 12 år som reser med
betalande två vuxna)
HOTELL: Lake house, Tiberias

Royal Wing, Jerusalem
Hotell Caesar, Eilat
FLYG: Lufthansa och Austrian airlines
AVRESEORT: Arlanda, Köpenhamn och Göteborg
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 975 SEK för del i dubbelrum och

1155:- för enkelrum. Avbeställningsskydd ska betalas in tillsammans
med anmälningsavgiften!
KLIMATKOMPENSATION: När du bokar kan du välja att
klimatkompensaera din resa om du vill. Bra va?

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

