Resa till ISRAEL i mindre grupp 11 dagar

1 – 11 maj 2019

Netanya - Jerusalem - Ein Gedi - Eilat - Tel Aviv
Res med oss i en mindre grupp där du kan känna en familjär
gemenskap. Vi besöker de klassiska, bibliska och historiska
platserna samt gör även sköna naturupplevelser. Du får också
möjlighet att göra en dagsutflykt till Petra, Jordanien under
vistelsen i Eilat. Se Dagsprogram.
Ingår:-

Flyg från Landvetter till Tel Aviv tur och retur via
Istanbul + Flygskatt
Halvpension 6 dagar + övriga dagar Frukostpension
2 nätter Netanya + 3 nätter Jerusalem + 1 natt Ein Gedi + 3 nätter Eilat + 1 natt Tel Aviv
Transfer samt utflykter enligt program.

Ingår ej:

Dryck under samtliga måltider, avbeställningsskydd samt reseförsäkring
Dricks till guide, chaufför, delvis hotell samt inträden 500 shekel=NIS som betalas
Avresedagen (barn = 400 NIS)

Pris:

17 750:- per person i dubbelrum (Vid minst 16 personer)
Barnrabatt: 2950:- ( gäller för barn under 12 år som delar rum med två vuxna.)

Anmälan: Anmälan är bindande först då du har betalat in anmälningsavgiften på 2000:- per person
Betalas in på Nordea kontonummer: 4230 00 78771 Åsa Evegren så snart som möjligt.
Önskas avbeställningsskydd (825:-), betalas detta in samtidigt som anmälningsavgiften.
Slutlikviden betalas in direkt till Duveskogs. Se ”Regler för anmälan, betalning o
avbokning”. För mer information vänligen kontakta:
Åsa Evegren på 036-509 20, 0730-32 17 04 eller ar.evegren@gmail.com
Monica Öholm på 0736-90 60 81 eller monicaoholm@hotmail.com
Information från vår Tekniska arrangör: Duveskogs Reseservice AB
REGLER FÖR ANMÄLAN, BETALNING OCH AVBOKNING
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på 1000 – 3000 kr/person, se program för vad som gäller på er resa.
Slutlikviden betalas senast ca 45 dagar innan avresa. Se faktura för exakt datum.
Fram till 45 dagar innan avresa kan du avboka resan till en kostnad på 5 % av resans pris, dock lägst 700 kr/person.
44 – 35 dagar före avresa kostar avbokning 25 % av resans pris.
34 – 21 dagar före avresa kostar avbokning 50 % av resans pris.
20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.
I samband med att anmälningsavgiften betalas kan du även betala för ett avbeställningsskydd som gör att man får nästan hela resan
återbetalad vid avbokning för t.ex. sjukdom, olycksfall etc. minus en mindre avbokningskostnad. Vid avbokning erfordras läkarintyg.
Obs. Tyvärr har vi endast tillåtelse från försäkringsbolaget (SOLID AB) att sälja avbeställningsskydd fram till erlagd anmälningsavgift. Om vi
som resebyrå ställer in resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta
senast 5 veckor innan avresa. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär betalat in för resan.
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 mindre förändringar i programinnehållet och eventuellt tryckfel i broschyren, samt att om en grupp blir
mindre än beräknat kan det hända att någon av annonserade reseledare uteblir.
Vi reserverar oss också för att om en reseledare blir sjuk eller drabbas av en annan oförutsett händelse som omöjligör hans medverkan, så
genomförs resan med annan reseledare.Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. Vissa flygbolag släpper inte
ombord passagerare om inte passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedagen.
Garantier Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i Sverige.
http://www.kammarkollegiet.se/

DAGSPROGRAM
Dag 1 ons 1 maj Utresa från Landvetter kl. 11.00 via Istanbul till Tel Aviv. Transfer till Netanya
Dag 2 tors 2 maj Ledig dag.
Dag 3 fre 3 maj Efter frukost beger vi oss till Nazareth där vi gör ett stopp i Maria Bebådelsekyrkan. Färden går
vidare till Genesarets sjö och Saligprisningarnas berg, där vi vandrar ner för berget och intar vår fika/lunch innan
vi är nere vid Tabga. Vi passerar Capernaum och åker på sjöns östra sida nedanför Golanhöjderna till
Jordanflodens mynning Yardenit, innan vi tar oss till Jerusalem

Dag 4 lör 4 maj –Börjar med ett besök i den stora Synagogan. Vidare Oljeberget, Dominus Flevit, Getsemane,
Betesdadammen, Austrian Hospice och Via Dolorosa med Gravkyrkan. Avslutar eftermiddagen med nattvard
vid Trädgårdsgraven och ett besök hos Abraham och hans affär.
Dag 5 sön 5 maj Vandring uppe på muren som går runt Gamla stan, besöker Västra muren och får också en
guidad tur i The Western wall tunnel. Eftermiddagen Israels museum med bokrullarna och modellstaden. Gör
också stopp vid Menorah, Knesset och marknaden Mahane Yehuda. På kvällen ljud och ljusföreställningen The
Night Spectacular som speglar Jerusalems historia.

Dag 6 mån 6 maj Utcheckning efter frukost och besök på Förintelsemuseet Yad Vashem innan vi lämnar
Jerusalem och åker söderut till Masadaklippan som vi tar oss upp till med linbana, innan vi stannar på vårt nästa
boende Ein Gedi Resort Hotel vid Döda Havet. Före solnedgången gör vi en rundvandring på kibbutzen och dess
Botaniska trädgård.
Dag 7 tis 7 maj Innan vi lämnar området runt lunchtid, ges möjlighet till bad i Döda Havet, lerinpackning samt
svavelbad. På vår väg söderut, stannar vi till på Parans stora ökenodlingar och nybyggarsamhället Zukim.
Ankomst till Hotel Nova i Eilat tidig kväll.

Dag 8 ons 8 maj + Dag 9 tors 9 maj Fria dagar och möjlighet till: Bad/snorkling i Röda Havet, samt
utflykt heldag till Petra Jordanien (extra-utflykt ingår ej i resans pris).
Dag 10 fre 10 maj Vi lämnar Eilat och åker norrut och på vägen besöker vi Timna och Tabernakelutställningen,
samt gör stopp vid Mitzpe Ramon, innan vi är framme vid 16-tiden i Tel Aviv, där vi gör en rundtur förbi
Independence Hall, Neve Zedek-kvarteren, och Yafo, innan vi checkar in på vårt hotell.
Dag 11 lör 11 maj Hemresa med ankomst Landvetter kl.17.10

