Reseledare Toni Duveskog

Boka din resa nu!
www.duvres.se
0278-16005
info@duvres.se

PROGRAM
Dag 1. 14 mars.
Flyg från Arlanda med norwegian,
ankomst Tel Aviv prel 17.05.
Transfer till Jerusalem med stopp på
expon för att hämta ut våra
nummerlappar innan vi fortsätter
till det centralt belägna hotellet för
incheckning och middag.
Dag 2. 15 mars.
Idag går Jerusalem marathon!
Beroende på vilken distans ni valt
att delta i börjar loppet olika tider
på förmiddagen.
Resten av dagen är fri.
Ett besök på egen hand till
klagomuren rekommenderas denna
kväll då mängder av judar samlas
för att be till Gud på denna plats
under sabbaten.
Gemensam middag på kvällen på
hotellet.

Dag 4. 17 mars.
Efter frukost inleds dagen med en
utflykt till Davids stad och Hiskias
tunnel. Där får vi se lämningar som
går 3000 år tillbaka i tiden på Kung
Davids tid och vi vandrar i den delvis
till midjehöjd vattenfyllda tunneln.
Vi åker sen till Döda havet med
stopp vid Jeriko och ev Ein Gedis
nationalpark längs vägen.
Eftermiddagen är fri för sol, bad och
avkoppling vid denna märkliga sjö
belägen på jordens lägsta punkt,
mer än 400 meter under havsnivå,
och med en så hög salthalt att du
flyter som en kork i vattnet. Passa
gärna även på att ta en spabehandling på hotellet.

INGÅR I RESANS PRIS: 11.990 kr
Flyg, flygskatt, transfer mellan flygplats
och hotell i Israel, del i dubbelrum,
halvpension i Israel (frukost och middag
dagligen), startplats i valfri distans i
Jerusalem maraton, entréavgifter och
utflykter enligt program i denna folder,
lokal svensktalande guide och erfaren
reseledning. Duvres egen maraton-Tshirt, officiell lopp-T-shirt och medalj.
ENKELRUMSTILLÄGG: 2300 kr
BARNRABATT: 1200 kr (gäller för barn
under 12 år som delar rum med två
betalande vuxna)
FLYG: Norwegian direktflyg
14 mars Arlanda – Tel Aviv 11.30 – 17.05
19 mars Tel Aviv – Arlanda 19.05 – 23.00
HOTELL:
Jerusalem Towers; Jerusalem
Prima Oasis, Döda havet.
Kfar Honodkim, beduinläger utanför Arad
INGÅR EJ:
Kostnader för måltidsdryck. Luncher. Mat
på flyget. Dricks, ca 140 shekel (ca 340 kr,
samlas in av reseledare i början på resan)
Reseförsäkring & avbeställningsskydd.
Går att köpa genom Duveskogs
Reseservive

Härlig avkoppling vid Döda Havet

Vid klagomuren samlas judar dagen lång för bön

Dag 3. 16 mars.
Dagen inleds med att vi besöker
Trädgårdsgraven (Gordons Golgata).
Vi åker sen upp till Oljeberget och
promenerar därifrån till Tårarnas
kapell och fortsätter ner till
Getsemane Örtagård med Alla
nationers kyrka och vidare ner
genom Stefanusporten och Via
Dolorosa, ”smärtans väg” – där
Jesus vandrade med korset upp till
Golgata. Vi fortsätter till
klagomuren innan vi åker till Jesus
födelseplats, Betlehem.

Dag 5, 18 mars.
Efter en lugn förmiddag vid Döda
havet åker vi nu till beduinlägret
Kfar Hanodkim i öknen. Vi får en
kameltur i öknen och myser vid den
öppna elden tillsammans i denna
spännande miljö och äter en härlig
middag innan vi sover i det stora
gemensamma beduintältet under
enkla former.
Dag 6, 19 mars.
Vi ställer klockan tidigt för att innan
gryningen åka till Massadaklippan
som vi vandrar upp längs stigen för
att nå toppen innan soluppgång.
Det är en magisk känsla att se solen
klättra över bergen på Jordaniensidan av Döda havet. Vill man så
åker man linbanan ner igen för 9
usd. Därefter åker vi, via ett stopp
på Yad Vashem utanför Jerusalem minnesplatsen för judeutrotningen
under andra världskriget, mot
flygplatsen för hemresa.

REGLER för anmälan, betalning
och avbokning. Man anmäler sig till en
resa genom att betala anmälningsavgift på
minst 1500kr/person. Slutlikviden skall
erläggas senast det datum som finns på
slutfakturan.
Fram till 46 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 anmäler sig 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.

