
 



Dag 1.  

Efter ankomst tar vår transferbuss oss till  

hotellet i Jerusalem där vi får sova ut inför  

morgondagens äventyr. 

 

Dag 2.  

Vi börjar dagen med att besöka Olivberget  

varifrån vi kan njuta av den vackra utsikten över 

Jerusalem.  Efter lunch rör vi oss mot Betlehem 

och  får på plats höra historierna kring Jesu  

födelse. Vi besöker födelsekyrkan, Herdarnas 

äng och en souvenirbutik som säljer vackra  

sniderier i olivträ. Vi avslutar dagen med ett  

besök vid Västra muren, även känd som  

”klagomuren”. Det räknas som den heligaste 

platsen för judarna sedan templet förstördes.  

 

Dag 3.  

Denna dag börjar vid trädgårdsgraven där vi får 

se den tomma graven. I den grönsknande  

omgivningen håller vi en gudstjänst innan vi 

vandrar ner för smärtornas väg, Via Dolorosa. 

Lunch intar vi i traditionell street food stil i 

form av ”falafel” eller ”schawarma” (ingår ej) vid 

torget i närheten av Gravkyrka innan vi åker  

vidare till Yad Vashem som är judarnas minnes-

plats efter förintelsen. (Den som vill kan avstå 

för denna utflykt för att få mer tid på egen 

hand i Jerusalem.) Senare under eftermiddagen 

lämnar vi Jerusalem och rör oss mot hotellet i 

Netanya. 

 

Dag 4.  

Fridag – här kan vi fritt njuta av sol och bad vid 

de vackra stränderna eller längs de mysiga 

shoppinggatorna i semesterparadiset Netanya, 

antingen på egen hand eller i grupp. 

 

 



Dag 5.  

Heldagstur till Galileen. Vi lämnar hotellet på 

morgonsidan för att få ut så mycket som  

möjligt av dagen. Första stoppet blir en båttur 

på Gennesarets sjö. I detta område hade Jesus 

den största delen av sin verksamhet och det 

finns många minnesplatser kvar än idag så vi 

känner verkligen historiens vingslag när vi  

reser omkring i området. Nästa stopp på vår 

resa går till Saligprisningarnas berg som ligger 

vackert belägen på en kulle norr om sjön.  

Härifrån har vi vacker utsikt över hela området. 

Vi fortsätter dagen med att besöka Petrus-

platsen vid sjön. Det var här som Petrus mötte 

sin mästare efter uppståndelsen och Jesus  

frågade honom ”Älskar du mig”? På vägen  

tillbaka mot Netanya passerar vi både Nasareth 

och dopplatsen Yardenit. Här finns det  

möjlighet till dop om någon så önskar. 

 

Dag 6.  

En fridag i Netanya med möjlighet till extratur 

till Ein Gedi, Döda havet och klippan Masada 

(Extraturer anordnas vid tillräckligt stort  

intresse. Mer info kommer i fakturabrevet)  

 

Dag 7.  

Fridag i Netanya. 

 

Dag 8.  

Hemresedag.   

 

På fridagarna inbjuder Göran till 

”bibeltimmen” med undervisning om Israel och 

Mellanöstern i Bibelns ljus. Både historia och 

nutid belyses och frågor från deltagare  

välkomnas.   



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  

RESANS PRIS: 13990  kr 

ENKELRUMSTILLÄGG: 4200 kr  

BARNRABATT: 2200 kr (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 

enligt specifikation i denna folder, lokal guide och 

reseledning.  

INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck. 

Dricks tillkommer med ca 150 shekel (ca 400 sek) 

AVRESEORT: Arlanda, Göteborg & Köpenhamn  

FLYGBOLAG:  Lufthansa & Austrian airlines 

HOTELL:  Hotel Ramada Wing, Jerusalem 

King Salomon, Netanya 

 

Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer  

på vår hemsida eller fråga oss! 

 

RESELEDARE:  Göran Duveskog, grundare av  

Duveskogs reseservice och har lett mer än 140 resor 

till Israel. Toni Duveskog är Görans son och numera 

VD för Duveskogs reseservice. Även Toni är en erfaren 

reseledare som lett resor till platser som Sydafrika, 

Krakow och Israel. 

GUIDE: Svensktalande guide 

Ramada Wing, Jerusalem 

King Salomon, Netanya 


