ISRAEL
9 – 17 maj 2019

Vi åker i moderna och bekväma bussar.

Båttur på Genesarets sjö.

Ung som gammal besöker Västra muren

Boka din resa nu!
www.duvres.se
0278-16005

Massadaklippan

Vi avslutar resan med sol och bad i Netanya.

Dag 1, 9 maj.
Reseledare Joen Lindqvist
möter oss på flygplatsen
och tar oss vidare
till Hotell Golan med härlig
utsikt över Genesarets sjö.
Han guidar oss de fem
första dagarna.

Västra muren, även kallat
Klagomuren.
Eftermiddagen tillbringas i
Yad Vashem,
förintelsemuseet. Kvällen:
Tillval för den som önskar
antingen gå på fri hand på
affärsgatorna i Gamla stan
eller besöka
Dag 2, 10 maj.
utgrävningarna i Western
Vi börjar dagen med en
Walls tunnels som är
båttur på Genesarets sjö. Vi utgrävningar längs
fortsätter dagen med att
klagomuren ner på
besöka Saligprisningarnas
gatunivå före år 70 e.kr.
berg och St Petrus platsen.
Därefter åker vi till
Dag 5, 13 maj.
Kapernaum innan vi
Vi åker buss till Kibbutzen
fortsätter eftermiddagen
Ein Gedi där vi bl.a ser
med att besöka GolanDavids källor och vattenfall.
bergen där man från den
Åker vidare ut i
slocknade vulkanen Har
Negevöknen och besöker
Ben tal har en underbar
den 400 m höga
utsikt över den syriska
Masadaklippan och
slätten där man ser de
avslutar dagen med bad i
slagfält där de stora
Döda havet. Tillbaka till
pansardrabbningarna ägde Jerusalem.
rum 1967 och 1973
Dag 3, 11 maj.
Dag 6, 14 maj.
I dag reser vi mot
Från dag 6 guidar Göran
Jerusalem. På vägen
Duveskog oss. Heldag i
stannar vi till vid Yardenit, Jerusalem med besök i
en dopplats vid
Davids stad med
Jordanfloden. Därefter
möjlighet att gå i Hiskias
fortsätter vi till Nasareth
tunnel. Besök vid
Village där vi får en inblick i Herdarnas äng, lunch
hur folk levde för 2000 år
invid Herdarnas äng. Vi
sedan. Vi får se olivträd,
besök Övre salen (där
vinpressar och hur man
Jesus instiftade
spann sitt garn och
nattvarden) och går
tillverkade sina kläder
igenom de judiska
själva. Vi besöker också
kvarteren. Dagen
Karmelberget och
avslutas med "Gordons
Eliaplatsen med en
Golgata" (The Garden
enastående utsikt över
tomb ) och firar nattvard
Harmageddoslätten. Sedan här tillsammans.
vidare till Cesarea vid havet Därefter tar bussen oss
med Amfiteatern. Därifrån till Netanya och boendet
till Jerusalem och
på Hotel King Solomon.
inkvartering på Hotell
Ramada Royal.
Dag 7, 15 maj.
Fridag i Netanya.
Dag 4, 12 maj.
Intressanta bibelstudier
Jerusalem med början på
om Israel morgon och
Olivberget. Vandring
kväll med Göran
nedför berget till
Duveskog. ( Ev. extra tur
Getsemane Örtagård.
till Shiloh där det finns
Därefter går vi via Dolorosa
en kopia på Tabernaklet
och lunch i Old City. Till

utanför Ariel).
Dag 8, 16 maj.
Fridag i Netanya med sol
och bad.
Morgonbibelstudium med
Göran Duveskog.
Kvällssamling med
reseledarna och gruppen,
farvälkväll. Middag på
restaurang på gågatan.
Dag 9, 17 maj.
Transfer till flygplatsen för
hemresa till Sverige.

Under resan inbjuds
gruppen att vara med på
intressanta kvällssamlingar
PRIS: 16 950:Ingår i resans pris:
Flyg, flygplatsskatter,
transfer mellan flygplats
och hotell i Israel, del i
dubbelrum, halvpension
hela resan dvs. frukost
och middag dagligen.
Utflyktsprogram och
entréavgifter enligt
specifikation i denna
folder, lokala guider och
erfaren reseledning.
Kostnader för
måltidsdryck och dricks
(ca 170 shekel)
tillkommer.
ENKELRUM: 5 300:BARNRABATT: 2 700:Flyg – Swiss Airlines från
Köpenhamn.
HOTELL:
Hotel Golan - Tiberias
Hotel Ramada Royal Jerusalem
Hotel King Solomon –
Netanya
AVBESTÄLLNINGSSKYDD
:
825kr för resor med tot.
pris 15 001-18 000kr. 975
kr för resor med tot.
pris 18 001-21 000kr.

på
hotellet med härlig
VILLKOR
gemenskap
ochBETALNING
sång ochOCH
FÖR ANMÄLAN,
musik.
AVBOKNING
Du anmäler dig till resan genom vår
hemsida eller direkt kontakt med
oss. Sedan betalar ni in en
anmälningsavgift på 1500kr/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. 3421 dagar för avresa kostar en
avbokning 50 % av resans pris.
20 dagar före avresa kostar en
avbokning 100 %.
I samband med att man anmäler sig
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.

Duveskogs Reseservice AB
Renshammarvägen 8B,
821 50 Bollnäs.
Email: info@duvres.se
Hemsida: www.duvres.se
Tel. 0278 160 05, fax.
16003.
Bg. 5199 – 4119
Org.nr. 556467 - 9651

