
 

RELAXRESA TILL ISRAEL   8-15 maj 2021 
Denna resa är riktad först och främst till Dig som har en längtan att åka till Israel, men bara vill njuta av allt 

det vackra och sköna landet har att ge. Bo i den botaniska trädgården med alla vackra blommor och växter, 

bada svavelbad, flyta som en kork i Döda havet, bada i Medelhavets vågor och bara koppla av.Då är detta resan 

för dig oavsett om du är kvinna eller man!! 

 
De första dagarna av vår vistelse i Israel, blir på kibbutz Ein Gedi Resort Hotel. Där finns en SPA-anläggning och vi bor i en 

Botanisk trädgård, precis intill Döda Havet.  

Från Ein Gedi åker vi till Massadaklippan innan bussfärden går via Jerusalem med ett fotostopp på Olivberget samt ett besök 

på Yad Vashem Förintelsemuseumet, innan vi är framme i Netanya sen eftermiddag.  

Under vår resterande tid, tillbringar vi några sköna dagar med sol och bad i Medelhavet och i Netanya får vi också möjlighet 

till Manikyr och Pedikyr (Ingår ej i resans pris!) och naturligtvis shopping. Det blir en stadsvandring med besök på Frukt och 

Grönsaksmarknaden. Det finns också möjlighet att göra en heldagsutflykt upp till Jerusalem på egen hand eller i grupp. 

Pris: fr. 14 950:-/person i dubbelrum (priset gäller vid minst 18 personer- om vi endast blir 14-15 personer genomförs resan ändå och, 

då blir det ett tillägg på 1000 kr för att täcka de gemensamma kostnaderna på färre deltagare")                                                                            

Ingår: Flyg från Landvetter till Tel Aviv. Hotell med frukostpension + 2 middagar. Transfer till och från flygplatsen, samt 

från Ein Gedi till Netanya.                                                                                                                                                                   

Ingår ej: Dricks +Inträden (= 200 NIS )                                                                                                                                          
Reseledare: Åsa Evegren    Guide: Svensktalande guide                                                                                                                                             

Anmälan: Anmälan är bindande först då du har betalat in anmälningsavgiften på 2000:- per person till Handelsbankens 

kontonummer: 6651 (clearingnr) 577 024 981 Åsa Evegren så snart som möjligt.                                                         

Önskas avbeställningsskydd (585:-), betalas detta in tillsammans med anmälningsavgiften. Slutlikviden betalas in direkt till 

Duveskogs Reseservice AB. Se ”Regler för anmälan, betalning och avbokning” nedan.                                                                                                    

För mer information vänligen kontakta: Åsa Evegren på 0730-32 17 04 eller ar.evegren@gmail.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 oförutsedd händelse som omöjliggör hans/hennes 

medverkan, så genomförs resan med annan reseledning. 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.                                                                    

För fullständiga villkor se https://www.duvres.se/betalning--villkor                                                                                                                     

Garantier: Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i Sverige. 
http://www.kammarkollegiet.se/   
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