Dag 1. Torsdag - 19 mars.
Vi flyger med Lufthansas morgonflyg och landar vid tretiden. Resan fortsätter mot 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. Fredag - 20 mars.
Idag går Jerusalem marathon! Här finns en distans för alla. Du väljer själv när du bokar resan om du vill springa, jogga
eller gå någon av de fyra olika distanserna - 5, 10, 21 eller 42 km. Beroende på vilken distans ni valt att delta i börjar
loppet olika tider på morgonen. Resten av dagen är fri.
En gemensam promenad till klagomuren erbjuds på kvällen för dem som vill och har energi kvar efter. Mängder av
judar samlas idag för att be till Gud på denna plats under sabbaten. Gemensam middag på kvällen på hotellet.
Dag 3. Lördag - 21 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 4. Söndag - 22 mars.
Efter frukost inleds dagen med att åka till förintelsemuseet Yad Vashem. Där får vi läsa och se om den grymhet som
judarna utsattes för under andra världskriget. Därifrån åker vi sedan till Davids stad och går igenom 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. 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 spa-behandling på hotellet.
Dag 5, Måndag - 23 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, Tisdag - 24 mars.
Vi ställer klockan tidigt för att innan gryningen åka till Massadaklippan och vi vandrar upp längs stigen för att nå
toppen innan soluppgång. Det är en magisk känsla att se solen klättra över bergen på Jordanien-sidan av Döda havet.
Vi åker tillbaka till beduinlägret för frukost innan vi packar ihop våra saker och förbereder oss för transfer mot
flygplatsen för hemresa.

Praktisk information om Jerusalem Marathon:
Deltagande i loppet är frivilligt och startavgift tillkommer.
Det finns fyra olika distanser och du väljer själv vilket du
avser att delta i och i vilket tempo. Den som inte själv vill
delta kan stå vid mållinjen och heja på de 30 000 som
förväntas delta i Jerusalem Marathon:

Välj när du bokar vilken distans du avser att delta i:
5 km (+350 kr)
10 km (+500 kr)
Halvmaraton 21,1 km (+650 kr)
Maraton 42,2 km (+800 kr)
OM RESELEDAREN: Anders Marklund är en väl erfaren reseledare som
lett resor med oss till Israel ett flertal gånger. Han arbetar som pastor i
missionsförsamlingen på Hönö och spenderar gärna sin fritid åt att
vandra, åka skidor eller springa.

PRIS: 13750:PRISET INKLUDERAR:
Hotell med frukost och middag dagligen, transfer
samt utflykter enligt programblad
ENKELRUMSTILLÄGG: 2950:BARNRABATT: 1400:HOTELL: Jerusalem Tower, Prima Oasis, Kfar Hanokdim
FLYG: Lufthansa
AVRESEORT: Arlanda, Göteborg eller Köpenhamn.
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
585 SEK i dubbelrum och 975 SEK i enkelrum. (betalas i samband med anm. avgift)

www.duvres.se
info@duvres.se
Tel: 0278-16005
REGLER för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer sedan sin anmälan
genom att betala in en anmälningsavgift på minst 1500 kr/person. Slutlikviden skall erläggas senast det datum som finns på
slutfakturan. 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 %.
I samband med att man betalar anmälningsavgiften 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.

