Reseledare: Göran Duveskog och Mikael Järlestrand

Eilat väntar på dig!
En vecka vid Röda Havet, besök vid Döda havet och två dagar i Jerusalem. Extratur till klippstaden Petra i Jordanien,
numera listad som ett av jordens underverk. Detta är en resa för dig som vill ingå i grupp, men ändå känna dig fri att
hitta på egna äventyr när lusten faller på! På denna resa har vi på mångas önskan ordnat en extra natt i Jerusalem på
slutet. Det är skönt att tillbringa sista eftermiddagen i Jerusalem och ha nära till flygplatsen på hemresedagen.
Dag 1. Vi flyger från Arlanda, Köpenhamn och Göteborg. Efter ankomst är det ca.
en timmes transfer till Jerusalem. Vägsträckan är fylld av spännande bibliska
händelser, man reser genom martyrskogen där 6 miljoner träd är planterade till
minne av alla de judar som dödades under andra världskriget. Vid ankomst får vi
våra rum och äter gott på hotellet.
Dag 2. Jerusalem, - en odödlig stad med några av världens främsta sevärdheter. Vi
börjar vår dagstur med att besöka Oljeberget, Getsemane. Vi vandrar på klassisk
Biblisk mark. Under eftermiddagen delar vi upp oss i tre grupper. En grupp reser
in till Betlehem med födelsekyrkan och souveniraffär. En grupp besöker Yad
Vashem med guiden, minnesplats för judeutrotningen under andra världskriget.
Här följer man en tidslinje för denna mörka tragedi i judarnas historia. En grupp
erbjuds att följa med Göran på en vandring in genom Jaffa porten och genom
gamla stan för att var och en sedan kan fortsätta gå på egen hand. (Du bokar ditt

önskemål på besöksmål i kontakt med Duveskogs. Mer information kommer i
samband med fakturautskick. Först till kvarn gäller)
Dag 3. Vi börjar dagen med att besöka trädgårdsgraven där vi ser Golgataklippan
och den tomma graven. Vi firar nattvardsgudstjänst på plats. Därefter åker vi
vidare till Döda Havet, som är jordens lägsta punkt 400m.u.h. Här badar vi och
flyter omkring i det salta vattnet. Vi passerar Massadaklippan där vi får höra om
den dramatiska händelse som utspelades här för 2000 år sedan mellan judiska
frihetskämpar och en romersk legion. Vi fortsätter sedan ner mot Eilat.
Dag 4-8. Fridagar i Eilat. Här finns flera populära platser som kan besökas under
veckan, tex: Undervattensobservatoriet, kamelridning, bad med delfiner, shopping,
stränder, ett eldorado för fågelskådare och mycket mer.

Denna resa har ett lugnt tempo och ramas in av gudstjänster med Mikael och
Göran. Två kvällar inbjuder vi till trevliga sångkvällar med Mikael i hotellets lobby.
Några dagar leder Göran bibelsamtal kring ämnet ”Israel i världens blickpunkt”.
Vid senaste resan hade hotellet ordnat med ett tält på gården, så vi hade
”tältmöten” i Eilat. Vi erbjuder 3 extraturer under dagarna i Eilat. Bl.a. till
Klippstaden Petra i Jordanien (se nästa sida), en fyratimmars båtkryssning på
Röda Havet med sol, bad och BBQ, eller Timnaparken där man byggt ett
tabernakel utifrån beskrivningen i andra Mosebok. Extraturerna ingår ej i
resans pris och betalas kontant på plats.
Dag 9. Efter frukost reser vi till Jerusalem. Vi stannar till i Jeriko och äter lunch.
Väl i Jerusalem så reser vi upp till Sions berg och besöker Övre salen. Vi vandrar
genom Judiska kvarteren förbi Tempelinstitutet och stannar till vid Menoran, som
är gjord i samma skala som den en gång fanns i det judiska templet. Vi fortsätter
sedan till Klagomuren. Här vid Tempelberget ser man bedjande judar på årets alla
dagar. Religionshistoriskt är denna plats fylld med mer dramatik än någon annan
plats på jorden.Sedan åker de som önskar till hotellet och övriga går på egen hand
i Gamla stan i Jerusalem, innan det blir avskedsmiddag på hotellet.
Dag 10. En timmes bussresa till flygplatsen och hemresa till Arlanda, Köpenhamn
och Göteborg.

Vi besöker Jordaniens främsta sevärdhet
Den märkliga staden höggs en gång i tiden direkt ur den rosafärgade
sandstensklippan. Några av Petras stora sevärdheter är passagen in till
klippstaden, ”The treassure”, palats, gravar, tempel, bostäder och en
stor teater. Det här är något av det mäktigaste man kan se och räknas
som ett av jordens sju nya underverk.
Vi startar på morgonen vid sjutiden från Eilat, beräknad hemkomst
18:30. Pris ca 350 USD (barn 265 USD)
Utflykten till Petra är relativt dyr, vilket beror på det höga inträdet till
klippstaden, jordansk turistbuss inkl. guide, gränsskatter på båda sidor
gränsen samt ett lunchpaket.
(OBS! Göran följer endast med som reseledare om det blir minst 30 personer
på denna extratur, annars blir det med engelsktalande guide)

Inför turen till Petra behöver vi en kopia på ditt pass. Du kan enkelt ta
en bild med mobilkameran på sidan med din passinformation/foto och
skicka via e-post till oss: info@duvres.se

Extra tur till öken Tabernaklet vid Timnaparken, några mil norr om Eilat.
Ett tabernakel har byggts upp efter beskrivningen i 2 Mosebok.
Här får man en bra bild över hur denna helgedom såg ut med offeraltare,
kopparkärl och förlåten som skilde det heliga från det allra heligaste.
Tabernaklet är placerat vid en vacker canyon i Timnaparken, inte långt
från den plats där Salomo en gång i tiden hade sina koppagruvor.
Utflykten beräknas ta ca 5 timmar, med avgång vid kl. 13:00
Pris ca 45 USD/ca 170 shekel

Härlig 4-timmars kryssning på Röda Havet.
Barbecuelunch ingår.
Vi solar och badar från båten och njuter av utsikten över
grannländerna Jordanien, Egypten och Saudiarabien.
Båtturen sker mellan 11:00-15:00.
Pris ca 180 shekel (barn ca 160 shekel)
OBS! Om mindre än 15 personer anmäler sig till båtturen är det inte
säkert att den kan genomföras.

Den här resan passar dig som både vill kombinera sol och bad med att ändå få se de
viktigaste platserna i Jerusalem. Det är en resa för alla ålder och som passar dig lite extra
som vill komma bort från vinterrusket och njuta av en Israelresa i lite lugnare tempo.
RESELEDNING: Göran och Carin Duveskog,
Mikael och Linda Järlestrand
VÄDER: Medeltemperaturen i februari är ca 24
grader i Eilat. Vattentemperaturen är ca 20
grader. I Jerusalem ligger medeltemperaturen
runt 15 grader den här tiden på året.

PRIS: fr 15 500 kr
INKLUDERAR: Hotell (del i dubbelrum) med frukost och middag dagligen, transfer samt utflykter
enligt programblad inkl transport av bagage.
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks 155 shekel
(ca 400 kr som går till guider, hotellpersonal mm)
ENKELRUMSTILLÄGG: 5150 kr
BARNRABATT: 2750 kr (gäller barn under 12 år

som delar rum med två vuxna)
HOTELL: Prima Park, Jerusalem. Hotell Ceasar, Eilat.
AVRESEORT: Arlanda, Göteborg och Köpenhamn
FLYG: Austrian airlines/Lufthansa från Arlanda
Turkish airlines från Köpenhamn & Göteborg (+300 kr)
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 825 SEK i dubbelrum och
1155 SEK i enkelrum.
KLIMATKOMPENSATION: Du kan nu välja att
”klimatkompensera” för din resa.
Läs mer på vår hemsida!
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

