Dag 1. Tisdag 19/5
Samling kl 04:35 på Arlanda flygplats. Vi flyger med Austrian
Airlines kl 06:35 med mellanlandning i Wien och landar i Tel
Aviv kl 14:55. På Ben Gurions flygplats möts vi av vår guide Irén
Kärrbrant och bussen som tar oss till Jerusalem, ca en timmes
resa öster om Tel Aviv för middag och övernattning den första
natten på hotell Ramada i västra delen av staden,
Dag 2. Onsdag 20/5.
Vi kör öster om staden för en utsiktspunkt på där vi får en
översikt över staden. Sedan vandrar vi ner i Kidrondalen för en
samling nära Getsemane och åker sedan till Sionporten och går
innanför stadens murar. Där går vi igenom de armeniska och
judiska kvarteren. Efter lunch går vi till tempelinstitutet där
föremålen för ett framtida tempel finns klara och får kunskap
om deras praktiska och symboliska betydelse. Vi går ner till
Västra muren och därefter igenom de muslimska och kristna
kvarteren mot Trädgårdsgraven för en andakt, en oas i den
stora staden där man kan förstå hur det kan ha sett ut på den
plats som Jesus korsfästes. Middag och övernattning i Jerusalem.
Dag 3. Torsdag 21/5
Tidig morgon då vi ska spendera förmiddagen i Davids stad, där
landets kanske allra viktigaste arkeologiska utgrävningar sker.
Där, om inte annars, blir bibeln levande på ett mycket handfast
sätt. Vi går bl.a. ner till Gihon källan, genom kung Hiskias
tunnel och till Siloams pool. Sedan kör bussen till Kettef
Hinnom, en plats där den allra äldsta bibeltexten hittills hittates
1979. Vi kör in en tur i palestinska autonomin, i närheten av
Betlehem för lunch och kommer att den vackra kyrkan
Herdarnas äng. Som avslutning på dagen ser vi antingen
födelsekyrkan i Betlehem eller den Heliga Gravens kyrka i
Jerusalem. Middag och övernattning i Jerusalem.
Dag 4. Fredag 22/5
Innan vi lämnar Jerusalem besöker vi Yad vaShem,
minnesmonumentet över förintelsen i Jerusalem och vi
fortsätter ner med bussen till Döda Havet och till Massada som
är det sista fästet som hölls av det judiska folket innan romarna
övertog hela området igen våren år 73. Detta besök ingår inte i
priset och den som vill, betalar inträdet med linbana på ca 70
NIS. Vi kommer även att se Qumran idag, platsen där Döda
Havsrullarna hittades 1947 och ta ett dopp i det 33% salthaltiga
Döda Havet innan vi kör tillbaka till Jerusalem. Middag och
övernattning på hotellet.

Dag 5. Lördag 23/5
Idag lämnar vi Jerusalem bakom oss och kör genom
Jordandalen upp mot Genesarets sjö där vi börjar dagen
med en båttur på sjön. Denna ägnas åt Nytestamentliga
platser och undervisning. Bussen tar oss till Kapernaum för
lunch och vi kör upp på Saligprisningarnas berg med
utsikt över både sjön och kullarna. Därefter är det en kort
promenad till Tagbha vid sjöns nordvästra strand, området
är sammanknippat med de många under Jesus gjorde.
Middag och övernattning i Lake House söder om Tiberias.
Dag 6. Söndag 24/5
Idag bär det iväg upp på Golanhöjderna och till det vackra
naturreservatet Dan där den bäst bevarade lämningarna
från första templets tid finns. Granne med Dan ligger
Caesarea Philippi där Petrus erkände Jesus vara Messias. Vi
fortsätter norröver mot Bental med utsikt över Syrien,
Tårarnas dal och Hermonberget och därifrån till Mitspe
Shalom, en utsiktsplats över Genesaret från öst, från
Golanhöjderna. Dagen avslutas på Yardenit, dopplatsen vid
Jordanfloden. Middag och övernattning på Lake House
Dag 7 Måndag 25/5
Vi besöker utgrävningarna och den vackra kyrkan i det
nyöppnade Magdala, staden där Maria levde under Jesu tid.
Sedan kör vi västeröver till Nasaret och får se Nasaret
village, ett område uppbyggt i Nasaret för att ge en bild
hur av hur det såg ut på Jesu tid. Dagen avslutas på
Karmelberget, på den plats som är sammanknippad med
undret då Gud genom Elia besegrade Baalsprofeterna.
Middag och övernattning på hotell King Solomon i
Natanya.
Dag 8 Tisdag 26/5
En fri dag för bad och sol i Netanya vid medelhavet.
Dag 9 Onsdag 27/5
Avfärd till Ben Gurions flygplats. Vi flyger först på
eftermiddagen så vi kan njuta av frukosten och en lugn
morgon på hotellet innan vi checkar ut. Runt lunchtid
hämtar bussen oss och kör oss till flygplatsen för 15:10
lyfter planet. Åter flyger vi över Wien och landar på
Arlanda 22:35.

Tänk på att packa med bekväma ingådda skor till resan.
Vissa dagar kommer vi vandra sträckor på mellan 5-7 km
sammanlagt under en dag.

RESELEDNING: Tormod Flatebö, pastor i Brokyrkan,
Sundsvall. Förkunnare sedan många år med en stark
vision att människor skall komma till tro på Israels
Gud, och att troende ska lära känna det profetiska
ordet.
Henrik Åkesson, pastor i Hagakyrkan, Sundsvall. Med
ett stort hjärta för Israel och medmänniskor.
Tormod Flatebö och Henrik Åkesson

GUIDE: Iren Kärrbrant, är en av våra mest
uppskattade guider som bor i Israel sedan 40 år
tillbaka. Hon är en licenserad guide med arkelogi
och biblisk historia som specialintresse.
PRIS: 16990:-

Pris inkl. rabatt se hemsida
PRISET INKLUDERAR:
Flyg, flygavgifter, del i dubbelrum med frukost och middag dagligen,
transfer samt utflykter enligt programblad
ENKELRUMSTILLÄGG: 5700:BARNRABATT: 2900:- (gäller för barn under 12 år som reser med
betalande två vuxna)
HOTELL: 19-23/5/20 – Hotel Ramada Royal, Jerusalem
Hotel Ramada, Jerusalem

23-25/5/20 – Lake house, Tiberias
25-27/5/20 – King Solomon, Netanya
FLYG: Austrian airlines
AVRESEORT: Arlanda
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 825 SEK för den som bokar dubbelrum

och 1155 SEK i enkelrum. (Ska betalas in i samband med
anmälningsavgiften)
King Salomon, Netanya

KLIMATKOMPENSATION: När du bokar kan du välja att
klimatkompensaera din resa om du vill. Bra va?!

REGLER för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer sedan sin anmälan
genom att betala in en anmälningsavgift på minst 1500 kr/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. 34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris. 20 dagar före avresa kostar en
avbokning 100 %.
I samband med att man betalar anmälningsavgiften 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.

