
 

 



Vintern är snart över och vi går mot ljusare tider. Jag är just  

hemkommen från en mycket intressant studieresa för 

"blivande reseledare" där vi haft möjlighet att ta med dessa i 

utbildningssyfte till Israel. Jag ser fram emot att vi tillsam-

mans med dessa ledare kommer att kunna erbjuda fler  

intressanta resor till det Heliga Landet.  

 Men nu väntar en hektisk vår med härliga utmaningar. 

Ströplatser finns kvar på några av vårens resor.  

 Vi har tagit steg mot att jobba för en bättre miljö och 

fortsätter att bidra. Väljer ni att klimatkompensera er flygresa 

med oss så delar vi kostnaden med er!! Jag tror att vi alla 

måste bidra mer för att kunna bevara vår planet och lämna 

över ett fint arv till efterkommande generationer.  

 Schemat för hösten är lagt och ni kan i denna tidning 

läsa om alla höstens resor. Jag är glad att kunna konstatera att 

det finns alternativ för er som redan gjort klassiska rundresor 

som "fördjupningsresan" med Folke Holtz och "Resa 2" med 

Pär & Lennart. Det är också mycket glädjande att vi har en resa 

för "unga vuxna" igen, något som saknats ett par säsonger.  

 USA och Island är nya resmål för i år och det är mycket 

spännande att kunna erbjuda dessa resor som jag tror kommer 

bli en succé, endast få platser finns kvar på båda dessa resor.  

Välkommen att följa med Duveskogs på ännu  en resa!  

 

/Toni Duveskog 

VD Duveskogs reseservice 



26 sept—5 okt 
Reseledare: David Duveskog och Gert-Owe Liw 

Följ med på en resa i Paulus fotspår! Vandra genom de 

antika städerna Filippi, Thessaloniki och färdas fram på  

den vackra kanalen i Korint. Besök gravplatsen i  

Vergina och åk med upp på toppen till de imponerande 

klostren i Meteora.  Strosa runt i historiens Akropolis 

och se det moderna Aten. Smaka den goda grekiska  

maten och njut av gemenskapen med härliga bad i  

semesterorten Loutraki. Förläng resan om du vill med 

några dagar sol och bad på den härliga ön Poros. 

24 april - 1 maj 

En resa för ande, kropp och själ.  

Fridagar vid havet, utflykt till  

antika Kartago och Sidi Bou Said.  

Extra utflykt till Sahara och  

amfiteatern El Jem. Dagliga andakter.  

 

Tunisien  

Pris ca 14300 kr  

Reseledare: Anita Barker-  
Andersen, Gitten Tornberg,  
Carina Larsson och Gunilla Gniste m.fl 

6-18 november 

 

Kapstaden med Robben Island, 

Taffelberget, kåkstadstur m.m. 

Stellenbosch, valskådning,  

Panoramaroute och mäktiga 

djurupplevelser i Krugerparken. 
 

Förläng resan med Victoriafallen eller 
bad vid Indiska Oceanen i Durban 

3 platser kvar 



Fr 20 350 kr   Fr 20 790 kr   

Fr 18 500 kr   

Med Anders Sjöberg  

      Med Anita Frisk          Med Kanal 10 

     Med Åsa Evergren 

Netanya - Galiléen – Jerusalem 

Döda havet – Eilat 

   

Res i mindre grupp där du kan 

känna en familjär gemenskap. 

Vi besöker de klassiska,  

bibliska och historiska  

platserna samtidigt som vi pas-

sar på att göra sköna  

naturupplevelser 

En resa för dig som vill  

uppleva en gedigen resa till  

Israel. Vi kommer att följa i 

Jesu fotspår genom Galiléen 

och Jerusalem. Anders  

Sjöberg undervisar på plats 

om de aktuella bibelställena. 

Bada i Medelhavet,  

Genesarets sjö, Döda Havet 

och resan avslutas med några 

sköna dagar i Eilat 

Skön gemenskap och en resa i 

lugnare tempo som ramas in 

med frivilliga andakter. Resan 

passar både dig som reser för 

första gången och vill se hela 

landet, eller för dig som vill 

återknyta och upptäcka mer 

av detta fascinerande land! 

Tillbringa två dagar i det 

vackra Galiléen, tre dagar i/

runt Jerusalem och avsluta 

med sol och bad i Eilat.  

Besök Jerusalems höjdpunkter 

som Oljeberget, Getsemane, 

Trädgårdsgraven, de judiska 

kvarteren och Davids stad. Se 

det judiska förintelsemuseet 

Yad Vashem, besök Betlehem 

och Timnaparken. Bada i 

Döda havet och tillbringa  

fridagar i Eilat som präglas av  

gudstjänster och gemenskap. 

Med möjlighet till extratur till 

Galiléen och Genesarets sjö. 

Se hemsidan  

för pris 



Följ med på en klassisk rundresa till Israel! Börja resan i det vackra  

Galiléen och hör vågorna slå vid Genesarets sjö. Åk på en trevlig båttur och  

besök Saligprisningarnas berg där Jesus gav sin kända Bergspredikan”.  

Fortsätt ner mot Jerusalem och vandra längs Via Dolorosa, se de två tusen  

år gamla olivträden i Getsemane och blicka in i den tomma graven vid Golgata. Nytt för i år är 

att vi har en helt ledig dag i Jerusalem där du får göra dina egna upplevelser i en av världens 

mest unika städer. Besök förintelsemuseet Yad Vashem eller Födelsekyrkan i Betlehem innan vi 

börjar resan söderut mot Döda havet där vi testar att flyta som korkar i det salta vattnet. Resan 

avslutas med fridagar i Eilat. En mycket uppskattad resa! 

Avbokningsvillkor på våra resor 

Som regel fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad av 5 % av resans pris, dock lägst 700kr. 45 - 35 dagar före 

avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 35 - 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris. 21 dagar före  

avresa kostar en avbokning 100 %.  

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare informerar vi resenärerna 

om detta senast fem veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär har inbetalt för resan.  

Missa inte att läsa våra fullständiga avbokningsvillkor och reservationer på www.duvres.se/betalning--villkor 



 

4-11 SEPTEMBER 

Galiléen—Jerusalem—Döda havet 

RESELEDARE: ROSA & JORGE MORENO 

Besök Israel med  

Vänskapsförbundet Sverige - Israel Östergötland 
En resa för dig som vill uppleva en annorlunda resa till Israel i mindre grupp.   

 

Besök Timnaparken, Masada, vattenfallet i Ein Gedi och bada i Dödahavet.  

Avsluta med fem dagar i Jerusalem där vi besöker gamla stan, Knesset, Soda 

stream fabriken, Yad vaShem och Betlehem . 

Reseledare: Lotta Jansson & Lars-Åke Hallin  

”Denna resa är unik. Vi kombinerar kristna och judiska platser med  

kristna och judiska texter i en harmoni utifrån en hel bibel.  

Följ med och upplev det själv!” 
 

Besök bl.a. konstnärsbyn Safed, ruinstaden Kapernaum, Israel  

museum, Tempelinstitutet, Qumrangrottorna, Jeriko, Fuschbergs 

yeshiva och vandra i gamla stan i Jerusalem. Besök synagogor, ät 

en sabbatsmåltid och lär dig mer om den judiska skrivarkonsten. 

Pär Alfredsson och Lennart Åkerlund har tidigare gjort uppskattade  

Israelresor "I Jesu fotspår" tillsammans med Joen Lindqvist och  

Duveskogs. Nu tar de steget vidare och erbjuder en "Resa 2" med särskild 

tanke på dem som redan varit i Israel. Så en hel del nya platser finns med 

i reseprogrammet men det går också utmärkt att följa med även om man 

aldrig varit i Israel tidigare. Besök godbitar i Galiléen och Jerusalem. Bada 

i Döda havet och avsluta resan med sköna fridagar i Netanya. 



Sahlbergs missionsarbete 

Safari i Lake Manyara och Ngorongoro 

Sol och bad i Zanzibar 

Tunisien 24 april—1 maj ”Må bra resa” 

Anita Barker-Andersen, Gitten Tornberg,  

Carina Larsson och Gunilla Gniste m.fl 

USA 20-30 maj 

Gaither Family Fest, Smokey mountains & Florida 

Med Kjell och Gunilla Lindstedt 

Krakow med Auschwitz 29 maj-2 juni  

Med Toni Duveskog 

I vår webshop hittar du böcker om Israel, 

bland annat Görans bok om Israel —

miraklet vid Medelhavets stränder 

14-21 april 2020 

Israel - med  hebreiska bibeln som handbok 

Anders Sjöberg och Irén Kärrbrant 

24 april - 4 maj 2020 

Göran Duveskog och Birger Skoglund 

29 april - 6 maj 2020 

Krigshistoria med Jan Ågren och Historic Travel 

17-26 maj  

Framtidskyrkan i Mellansel  med Göran Duveskog  

19-27 maj 2020 

Tormod Flatebö & Henrik Åkesson 

 

En spännande resa till Israel. Besök de  

heliga och mest sevärda platserna, känn historiens 

vingslag, bada i havet och njut av atmosfären. 

Med Gunilla och Kjell Lindstedt 



Porto Betalt B 
 

Renshammarvägen 8B 

821 50 Bollnäs 

Missa inte vårt bonuspaket 

Boka valfri resa hos oss senast 15 april och uppge 

koden vårbonus  i samband med din bokning 

 Bonuspaketet innehåller en ryggsäck, vatten-
flaska, regnponcho, bagagevåg och bagageband. 

Värde ca 500 kr. Ett paket per par/hushåll.  


