Israel 16-26 nov 2021

Välkommen till en resa där vi upplever Israel till fots
och vandrar där Jesus gick i Galileen och dessutom
delar av vägen upp till Jerusalem. Packningen
behöver inte bäras, vi har en buss som hämtar upp
oss efter vandringarna och tar oss till de platser där
vi övernattar.
Dag 1 tisdag 16/11
Ankomst till Ben Gurion flygplats ca kl 19 och
därefter resa med buss till hotellet i Nasaret för
övernattning.
Dag 2 onsdag 17/11
Vi börjar dagen med en kort vandring genom
Nasarets basarer fram till den största
basilikan i Mellanöstern, Maria Bebådelsekyrkan. Vi
vandrar därefter från Nasaret mot de romerska
ruinerna av Sepphoris, en omkring 5 km lång
terrängvandring. Middag och övernattning på Lavi
kibbutz hotell i Galileen.
Dag 3. Torsdag 18/11
Dagen börjar tidigt med dagsvandring i terräng från
kibbutz Lavi över Hattins
horn till Hamam dalen och Arbel berget där det
finns en fantastiskt fin utsikt
över Genserats sjö. Vi räknar med att gå över milen
och dagen avslutas i det
vackra nyöppnade Magdala, staden där Maria från
Magdalena levde. Middag och övernattning på Karei
Deshe invid Genesarets sjö.
Dag 4. Fredag 19/11
Dagen spenderar vi runt Genesarets sjö, där vi
vandrar ner för Saligprisningarnas
berg mot sjön och promenerar till Capernaum, en
vandring på ca 5 km allt som
allt. Efter lunch kör bussen oss söderöver genom
Jordandalen till Kalia kibbutz Hotell
vid Döda Havet som vi kommer att övernatta på.

Dag 5 Lördag 20/11
Idag börjar vi vid soluppgången och går sträckan i
Judah öken mellan Döda Havet och
till Nebi Moussa. Därefter kör vi till Jericho för att
kunna gå den hisnande natursköna Wadi Quelt i
sträckan från Jericho till St George klostret. Dagen
avslutas med ett dopp i Döda Havet. Middag och
övernattning på kibbutzen.
Dag 6 Söndag 21/11
Idag kör vi upp till Jerusalem, till Oljeberget och
vandrar genom Kidrondalen ner till Gethsemane. Vi
äter lunch i Betlehem och besöker kyrkan vid
Herdarnas äng. Tillbaka i Jerusalem går vi till Västra
muren och vandrar delar av via Dolorosa fram till den
Heliga Gravens kyrka. Middag och övernattning på
hotell Sephardic House innanför murarna i Gamla
staden av Jerusalem.
Dag 7 Måndag 22/11
”på vägen till Emmaus”, vi kommer idag att gå delar
av den sträckan mot Emmaus som vi läser om i Nya
Testamentet, över kullarna väster om Jerusalem. Efter
lunch har vi andakt i Trädgårdsgraven. Övernattning
och middag på hotellet.
Dag 8 Tisdag 23/11
Förmiddagen spenderar vi i Davids stad, den plats i
Jerusalem, där bibeln blir levande på ett alldeles
tydligt sätt. För den som vill, finns det möjlighet att
gå igenom kung Hiskias tunnel mot Siloamdammen.
Vi avslutar dagen vid utgrävningarna söder om
tempelplatsen och har fri tid på eftermiddagen.
Övernattning och middag på hotellet.
Dag 9 Onsdag 24/11
Så lämnar vi Jerusalem och reser till Netanya för två
dagar vila och sol.
Dag 10 Torsdag 25/11
Fri dag i Netanya
Dag 11 Fredag 26/11
Transfer till flygplatsen för hemresa med flyg som
avgår kl 10 och vi landar hemma i Sverige / Finland ca
kl 17

RESELEDARE: Leif och Catarina Olin
GUIDE: Iren Kärrbrant är en kunnig licensierad
israelisk guide med bibel och arkeologi som
specialintresse.
PRAKTISK INFORMATION: Dagsetapperna är mellan
1-1,5 mil om dagen. Bagage behöver inte bäras med
utan trasporteras med buss till hotellet. Ha gärna
promenadvänliga ingådda skor samt en ryggsäck för
vattenflaska, snacks och extrakläder under
vandringarna.
PRIS: 1870 euro (prel ca 18.900 kr)
PRISET INKLUDERAR:
Hotell med frukost och middag dagligen, transfer samt
utflykter enligt programblad inkl transport
av bagage
ENKELRUM: 650 euro (prel ca 6550 sek)
HOTELL: Prel. Villa Nazareth. Kibbutz Lavi, Karei Deshe,
Tiberias. Kibbutz Kalia, Kalia. Sephardic house, Jerusalem.
King Solomon hotel, Netanya
FLYG: Turkish Airlines
AVRESEORT: Helsingfors, Arlanda el Göteborg.
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks (ca 205 shekel)
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
97€/975 SEK i dubbelrum och 132€/1325 SEK i enkelrum.

REGLER för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på minst 150euro/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.

