En klassisk rundresa tillsammans med Carl-Erik Sahlberg
och Monica Grafström genom Galiléen och Jerusalem
som avslutas med fridagar i Netanya

Dag 1
Vi börjar dagen med avresa från Arlanda på
morgonkvisten med ankomst till Tel Aviv på
eftermiddagen. Sedan tar bussen oss till vårt i
Nasaret.
Dag 2
Idag åker vi till Nasaret där vi börjar dagen
med ett besök i den vackra Bebådelsekyrkan.
Därefter besöker vi Nasareth Village - en plats
där vi får en inblick i hur man levde på Jesu
tid. Därefter beger vi oss sedan vidare till
dopplatsen vid Jordanfloden, Yardenit. Det var
i denna flod som Johannes Döparen döpte
människor. Efter en god middag på hotellet
samlas vi för bibelstudier.
Dag 3
Denna dag inleds med en morgonsamling vid
Genesarets strand. Därefter fortsätter dagen
med en tur upp mot Golanhöjderna och
vulkanen Ben Tal där vi får njuta av den
storslagna naturen och utsikten över slätterna
mot Syrien och Mount Hermon vid den
Libanesiska gränsen. Vi får höra lite om det
moderna Israels historia. Eftermiddagen är fri
för egna aktiviteter. Passa på att sola och
bada, eller varför inte ta en tur in till Tiberias?
Efter middagen samlas vi till bibelstudier igen.
Dag 4
Vi börjar dagen med en båttur på Genesarets
sjö. Ute på sjön slår vi av motorerna och håller
gudstjänst. Vi känner historiens vingslag till
vågornas brus i det område där Jesus levde
och verkade.

Väl i land igen fortsätter vi till
Saligprisningarnas berg och därefter
Kapernaum. Vi fortsätter sedan via
Jordandalen och Jeriko till Jerusalem.
Dag 5
Idag åker vi upp på Olivberget och får
uppleva en enastående utsikt över Jerusalem.
Vi vandrar sedan till fots på de små
kullerstensgatorna ned till Getsemane, platsen
där Jesus kämpade så att hans svett blev till
blodsdroppar. Vi fortsätter till
trädgårdsgraven där vi ser den tomma graven
och har en gudstjänst i den trevliga
trädgården. Där hämtar bussen oss och tar
oss till Sionberget. Vi gör besök i Hanegällets
kyrka och Övre Salen.
Dag 6
Idag besöker vi Betlehem med Herdarnas äng,
ev födelsekyrkan och souveniraffären som
säljer olivträdsarbeten. Resan går vidare till
Gamla staden. Vi följer trapporna ner och
enas med judarna vid Västra Muren. Vi
fortsätter genom Via Dolorosa och
Smärtornas väg. På kvällen beger vi oss med
buss, vidare till Netanya.
Dag 7
Fridag i Netanya.
Dag 8
På morgonen går vår tranfer tidigt till
flygplatsen och vi flyger hem till Sverige. Vi
landar på hemsidan.

KAPLAN: Carl-Erik Sahlberg är präst inom svenska
kyrkan och missionär i Tanzania. Mest känd är
kanske Carl-Erik från sin tjänstgöring som
verksamhetsansvarig för St Clara kyrka i Stockholm.
Numera bor och leder han tillsammans med frun
Overa arbete bland föräldralösa och utsatta barn i
Östafrika.
RESELEDARE: Monica Grafström, har i 30 år bott i
Israel och känner väl till landet och folket. En
omtyckt reseledare hos Duveskogs!

PRIS: 16550 kr
PRISET INKLUDERAR: Hotell med frukost
och middag dagligen, transfer samt utflykter enligt
programblad
ENKELRUM:STILLÄGG: 4200 kr
HOTELL: St Gabriel - Nazareth, Kfar Kineret Tiberias, Jerusalem Tower, Mediterre - Netanya
BARNRABATT: 2300 kr (för barn under 12 år som
delar rum med två vuxna)
FLYGBOLAG: Norwegian & Turkish airlines
AVRESEORT: Arlanda & Köpenhamn(+400kr)
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 825 SEK i dubbelrum och
1155 SEK i enkelrum.

www.duvres.se
info@duvres.se
Tel. 0278-16005
REGLER för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på minst 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. 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 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.

