


Söndag - 1 Nov     

Flyg från Sverige till Eilat.  Övernattning  nära 

Timna Park. 

 

Måndag - 2 Nov     

Vi börjar dagen med att besöka den natursköna  

nationalparken Timna Park där bland annat  

världens äldsta koppargruvor finns. Därefter  

beger vi oss mot Ein Gedi vid Döda havet där vi skall 

bo två nätter. På vägen stannar vi ett av Keren  

Kajemets huvudprojekt under åren 2005 – 2010 i 

Aravadalen nära gränsen till Jordanien - Zuqim. Det 

är en stad som skapades 1996 i Negevöknen som ett 

sekulärt alternativ till det urbana samhället. Staden 

bjuder på en fin ökenupplevelse vilket den spektaku-

lära arkitekturen bidrar till. Övernattning Ein Gedi.  

 

Tisdag - 3 Nov 

Lite valbara aktiviteter: Besök på det antika  

fästningen uppe på klippan Masada, bada i Döda  

havet, eller gå på en egen vandrig i området – vi bor 

alldeles nära ingången till Ein Gedi nationalpark och 

stigen till Davids källor. Det finns även möjlighet att 

göra en fantastisk båttur på Döda havet med Noam 

Bedein som basar för "The Dead Sea Revival Project". 

Kostnad för båtturen tillkommer.  Övernattning i Ein 

Gedi. 

 

Onsdag - 4 Nov 

Vi lämnar Ein Gedi och reser mot Jerusalem. På 

vägen dit besöker vi Soda Streams fabrik och ett 

äldreboende i Beersheva som Förenade  

Israelinsamlingen i Sverige stöder. Innan vi når  

Jerusalem besöker vi ett av Keren Kajemets pågående 

projekt, Raoul Wallenberg Park, som är ägnad en av 

de starkaste förbindelselänkarna mellan Sverige och 

Israel, Raoul Wallenberg. Parken invigs officiellt våren 

2021 men vi får se den redan på vår resa.  

Förhoppningsvis får vi även tillfälle att plantera träd i 

parken. Övernattning i Jerusalem. 



Torsdag  - 5 Nov   

Heldag i Jerusalem.  Vi börjar dagen med att  

besöka Trudi Birgers livsverk tandkliniken Dental 

Volunteers for Israel som erbjuder gratis tandvård 

till behövande barn. Vi besöker minnes-

monumenten Mount Hertzl och Yad Vashem. Vi 

går på guidad tur på Högsta domstolen och på 

Knesset.  Övernattning i Jerusalem. 

 

Fredag  - 6 Nov    

Fri dag att upptäcka staden på egen hand.  

Reseledarna finns på plats och kan ge förslag på 

olika besöksmål. På eftermiddagen strax innan  

sabbatens början samlas de som vill vid Västra  

muren. Övernattning i Jerusalem 

 

Lördag - 7 Nov   

Efter frukosten  beger vi oss till Gamla staden där 

vi tittar bland annat tittar på de judiska  

kvarteren. Vi besöker St Annas kyrka och  

Betsheeba bassängerna. På eftermiddagen åker vi 

till Hebron och bergen runt Jerusalem i Judéen. Vi 

gör ett stopp på berget Tzuba där det bland annat 

sevärt finns ett fint friluftscentrum.  

Tillbaka i Jerusalem ser vi hur staden förbereder 

sig för en ny arbetsvecka efter sabbatens slut.  

Affärer öppnas och gatulivet blir åter livligt.   

Övernattning i Jerusalem 

 

Söndag - 8 Nov  

Frukostmöte på hotellet med journalist eller  

politiker. Därefter fri dag.  Reseledarna finns på 

plats.  De som vill tillbringa en dag i Tel Aviv kan 

passa på att göra det. Om önskemål finns kan de 

som vill gemensamt åka kollektivtrafik eller sherut 

till Tel Aviv. Det kan bli ett bra tillfälle att åka det 

nya tåget mellan Jerusalem och Tel Aviv.  

Övernattning i Jerusalem 
 

9 Nov  Måndag  

Tidig hemresa från Ben Gurion.  



RESANS PRIS: 17700 kr 
 

ENKELRUMSTILLÄGG: 4400 kr  

BARNRABATT: kontakta oss  för pris (gäller för barn under 

12 år som bor med två vuxna) 

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 enl. specifikation i denna folder, lokal guide och 

erfaren reseledning.  

INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck. 

Dricks  

tillkommer med ca 225 shekel (ca 600 sek) 

AVRESEORT: Arlanda (Köpenhamn kan ordnas  

vid förfrågan) 

FLYGBOLAG:  Lufthansa  

HOTELL:  1-2/11– Kibbutz Eilot  

2-4/11 – Ein Gedi  

4-9/11 – Hotel Montefiore  

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  

Reseledare är Lars-Åke Hallin och Lotta 

Jansson som i mer än 25 år har   

arrangerat resor i Vänskapsförbundet 

Sverige - Israels regi. 
 

GUIDE: svensktalande 

Hotel Montefiore 

Kibbutz Eilot 

Ein Gedi 


