
Israelresa med Anders Wisth 

18 – 27 november 2022 

 

Dag 1. Avresa från Sverige på morgonen till Tel Aviv. Vi 

anländer på Ben Gurion airport i Israel på eftermiddagen. 

Efter ankomst beger vi oss norrut på den mångtusenåriga 

handelsleden VIA MARIS på vår väg till vårt 

hotell i Galiléen. Vi bor precis invid Genessarets strand 

och upplever bibliska vingslag under vår vistelse. 

 

 

Dag 2. Vi startar dagen med en båttur på sjön Genessaret, 

efter en stund slår vi av motorerna och så har vi 

en härlig morgongudstjänst ute på Genessaret sjö. I 

Galiléens vackra natur kommer man bibeltexterna så 

nära. Vi fortsätter programmet med att besöka Bergspredikans 

berg, Primatkapellet vid sjön där Jesus 

uppenbarade sig för sina lärjungar; ”Simon Jonas son, 

älskar du mig?”, det var frågan Jesus ställde till Petrus. 

Vi fortsätter sedan med ett besök till floden Jordan. 

Resten av dagen fri. 

 

 

Dag 3. Vi startar dagen med ett besök i Kapernaum. 

Sedan fortsätter vi till Golanbergen där man från 



den slocknade vulkanen Har Ben Tal har en underbar 

utsikt över den syriska slätten och ser de slagfält 

där stora pansardrabbningar ägde rum 1967 och 

1973. Kanske vi hinner med ett besök i Katzim där 

vi får besöka en silversmed som gör fina smycken. 

Vi besöker också Nasaret i Galiléen där vi går runt i 

Nasaret village och får en bra föreställning hur folk 

levde för 2000 år sedan med sina olivträd, boskapshjordar, 

olivpressar, vinpressar och hur man spann 

sitt garn och tillverkade sina kläder. Vår resa går nu 

mot städernas stad Jerusalem. Staden som har något 

som andra berömda städer saknar. Vi talar om staden 

där Gud så påtagligt och dramatiskt handlat under 

årtusenden som gått. Väl framme checkar vi in på 

vårt hotell i Jerusalem. 

 

Dag 4. Orden räcker inte för att beskriva Jerusalems skönhet och mystik. Dagen börjar på Oljeberget, 

varifrån vi har en betagande utsikt över Jerusalem. Vi vandrar till ”Tårarnas kapell” och fortsätter 

sedan till Getsemane Örtagård där vi har gudstjänst. Vi går genom Stefanusporten och befinner oss 

nu innanför murarna i Gamla stan. Vi stannar först vid St Anna kyrkan och Betesdadammen. Sedan 

går vi vägen Via Dolorosa. Inne i Gamla Stan äter vi också lunch. 

 

 

Dag 5. Dagen börjar med ett besök i Betlehem, Jesu 

födelsestad. Vi besöker födelsekyrkan och en populär 

souveniraffär där man säljer julkrubbor i olivträd 

och mycket annat också. Sedan går färden till Yad 

Vashem, en minnesplats över judeutrotningen under 

andra världskriget. 

Dagen avslutas med ett besök på Övre salen på Sions 

berg. Vi vandrar sedan ned mot Klagomuren, som blir 

vårt sista ”stopp” på denna oförglömliga dag. 

Den som har besökt Jerusalem tidigare och kanske 

varit till både Betlehem och Yad Vashem kan istället 

gå på egen hand om så önskas. Middag på hotellet. 

 

 

Dag 6. Vår sista dag i Jerusalem inleds med oförglömligt 

oförglömligt besök: Gordons Golgata och Trädgårdsgraven. Här 

har vi gudstjänst med nattvardsfirande samt förbönsstund. 

Det var i denna miljö Maria mötte den uppståndne 

Jesus. Även du får titta in i graven och konstatera 

att den är tom... Vi lämnar Jerusalem och reser 

genom Juda öken vidare till Masada där vi får lyssna 

till den spännande berättelsen om judarnas kamp 

mot romarna år 73 e. Kr. Kostnaden för linbanan inkl. 

inträdet till Masada är ca. 17 USD och betalas på plats 



av resenären. Sedan badar vi i Döda Havet - jordens 

lägsta punkt och kanske världens märkligaste insjö 

med ca. 33% salter. (Avstår du Masada får du mer tid 

vid Döda Havet). Längs vägen från Jerusalem till Döda 

Havet passerar vi Jeriko och Qumran med grottorna 

där man fann de berömda Döda Havsrullarna. På 

eftermiddagen fortsätter vi till vårt hotell i Eilat. 

 

 

Dag 7-9. Fridagar! Sol, bad och shopping i det härliga 

Eilat. Dagen ramas in med inspirerande möten på 

hotellet. Vid dessa tillfällen kommer vi att berätta om 

det framgångsrika mediaarbete som pågår just nu genom TBN Nordic. 

Dag 10 hemresa 

 

Hotell: Hotel Tiberias Ginnasar Village 2n,  Jerusalem  Prima Park 3n, Eilat Nova Hotell 4 n 

Flyg: Med Austrian Airlines. Utresa 18 nov Arlanda  till Tel Aviv via Vien  06:35 – 14:50 
Hemresa 27 nov med Lufthansa Tel Aviv via Frankfurt till Arlanda  17:05 – 2310 
 

Pris 19980 kr  för del i dubbelrum inkl program och halvpension.  

Anmälan sker till Duveskogs Reseservice www.duvres.se eller telefonnr 0278-16005.  

När du fått din bokningsbekräftelse ska en anmälningsavgift på 1500 kr betalas inom 7 dagar 

(summan dras av vid slutfakturering). Betalning sker via BG eller Swish.  

Föräkring: 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 

Teknisk arrangör: Duveskogs Reseservice 

Anmälan sker till Duveskogs Reseservice www.duvres.se eller telefonnr 0278-16005.  
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