Lördag 4 mars.
Avresa från Landvetter kl 10.25. Ankomst Tel Aviv
kl 19.10 där vi möter vår guide Anneli
Heskeyahu. Buss till kibbutz Ein Gev på östra sidan av Genesarets sjö. Där ska vi bo två nätter.
Söndag 5 mars.
Vi inleder morgonen på Saligprisningarnas berg
där Jesus höll sin bergspredikan. Här firar vi Högmässa. Vi vandrar sedan ner till Tabgha och
primatkapellet, platsen där Petrus fick
upprättelse efter Jesu uppståndelse. Sedan
besöker vi närliggande Kapernaum där Jesus
bodde som vuxen och åtskilliga händelser från
evangelierna utspelade sig. Vi åker sedan till det
nyutgrävda Bethsaida och ser apostlarna Petrus,
Andreas och Filippus hemstad. Sedan tar bussen
oss upp till bergen och Caesarea Filippi, platsen
där Petrus bekände Jesus och fick nycklarna.
Övernattning på kibbutz Ein Gev.
Måndag 6 mars.
Vi börjar dagen med ett stopp vid Kana i
Galileen där Jesus gjorde sitt första under. Sedan
åker vi vidare till Nasaret och Bebådelsekyrkan,
där vi firar mässa. Vi besöker sedan Nazareth Village, en rekonstruerad biblisk by som den kunde
sett ut på Jesu tid. Där äter vi vår lunch i form av
en biblisk måltid. Bussen tar oss sedan ner till
Juda öken. Vi stannar till vid Qasr al Yehud vid
Jordan, platsen där Jesus döptes av Johannes.
Övernattning på kibbutz Ein Gedi vid Döda havet.
Tisdag 7 mars.
Morgonen inleds med vandring i ökenoasen Ein
Gedi. Sedan besöker vi Herodes den stores
fästning Masada. Bussen tar oss vidare till
Qumran där de världsberömda Dödahavsrullarna
hittades. Vi tar sedan ett bad i Döda havet.
Därefter reser vi upp till Jerusalem och hotell
Ecce homo på Via dolorosa i gamla stan. Vi bor
nära den Heliga gravens kyrka. Det kommer att
finnas många tillfällen att på egen hand besöka
kyrkan.

Onsdag 8 mars.
Morgonen inleds med hänförande utsikt över
Jerusalem från Olivberget. Vi vandrar sedan ner
till kapellet Dominus Flevit, där Jesus grät över
Jerusalem, och firar mässa. Därefter besöker vi
Getsemane och Marias grav. Vi går sedan vidare
mot S:t Petrus in Gallicantu, platsen där Petrus
förnekade Jesus. Därefter besöker vi Övre salen på
berget Sion. Dagen avslutas med ett besök på Israel museum.
Torsdag 9 mars. Vi inleder morgonen med ett besök på Tempelplatsen, Jerusalems och världens
mittpunkt enligt judisk tro. Därefter besöker vi
Betesdadammen och S:ta Annas kyrka. Här
föddes enligt traditionen Maria. Vandring utmed
Östra muren förbi den mytomspunna Gyllene
porten till Davids stad. Detta är den äldsta delen
av Jerusalem. Här upplever vi bl.a. Hiskias tunnel
och den nyutgrävda Siloamdammen. Därefter besöker vi Jerusalem Archaeological park, och tar
del av utgrävningarna söder om tempelplatsen.
Här finns trappsteg som Jesus har gått på. Vi avslutar dagen med att gå genom Västra
murens tunnel. Kvällsmässa på hotellet. Ingen
buss denna dag.
Fredag 10 mars. Denna dag gör vi en utflykt till
Betlehem där vi firar mässa och besöker
Födelsekyrkan. Bussen tar oss sedan till Ein
Kerem, platsen där Johannes döparen föddes och
Maria mötte sin släkting Elisabet. Därefter åker vi
till Abu Gosh, det bibliska Kirjat Jearim där förbundsarken förvarades innan kung David förde
den till Jerusalem. Vi besöker Vår fru av förbundsarkens kyrka. På kvällen möter vi
sabbaten vid Västra muren.

Lördag 11 mars. Inget program denna dag. Halva
dagen dipsoneras på egen hand i Jerusalem.
Flyget går kl 16.25. Ankomst Göterborg kl 23.20.

RESELEDARE: Emanuel Sennerstrand
GUIDE: Anneli Heskeyahu.

Ein Gev

RESANS PRIS: 18900 kr
ENKELRUMSTILLÄGG: 5200 kr
INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan
flygplats och hotell i Israel med del i tvåbäddsrum,
hotellskatt, halvpension hela resan dvs. frukost och
middag dagligen. Lunch ingår även i Nasareth
Village. Utflyktsprogram och entréavgifter enligt
specifikation i denna folder, lokal guide och
reseledning.
INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck.
Dricks tillkommer på 220 shekel (ca 650 kr).
AVRESEORT: Göteborg
FLYGBOLAG: Lufthansa
HOTELL: Ein Gev, Tiberias
Ein Gedi Kibbutz hotell, Ein Gedi
Hotell Ecce homo, Jerusalem

Ein Gedi

Ecce Homo

Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer
på vår hemsida eller fråga oss!

Anmälan sker via bokningsformulär på Duveskogs Reseservice 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

