Israel
8-17 nov
2017
Reseledare: Margréth Jansson
& Amalia Jonäll

Dag 1. Tidigt morgonflyg
från Arlanda och ankomst
till Israel på eftermiddagen
där vi möts av vår
reseledare Amalia.
Därefter transfer till vårt
hotell i Tiberias.
Dag 2. Vi börjar vår resa
med en båttur på
Genesarets sjö. Mitt ute på
sjön stänger vi av
motorerna och har en
andakt. Efter båtturen
fortsätter vi till
Saligprisningarnas berg,
där vi har en underbar vy
utöver Genesarets sjö. Vi
fortsätter sedan till
Petrusplatsen där Jesus
visade sig för Petrus efter
uppståndelsen och
därefter till dopplatsen
Yardenit. Vi avslutar dagen
vid Tiberias varma källor
som har fungerat som en
kurort i över 2000 år.
Dag 3. Idag beger vi oss
från Genesaret till
Nasareth. Därefter
fortsätter vi till
Karmelberget och
Eliaplatsen med en
enastående utsikt över
Harmageddoslätten. Vi
äter lunch i en druserby
innan vi fortsätter vår färd
till Jerusalem.

Dag 4. Dagen börjar på
Oljeberget med en
panoramavy över
Jerusalem. Vi fortsätter
sedan till Getsemane där vi
har en andakt. Därefter
fortsätter vi med en
vandring i gamla stan i
Jerusalem. Vi avslutar
dagen med ett besök på
sjukhuset Hadassah
Hospital.
Dag 5. Idag åker vi till
Betlehem som ligger strax
utanför Jerusalem. Här
besöker vi födelsekyrkan,
en souveniraffär som ägs
av kristna araber samt gör
ett besök hos Pastor Nihad
i Immanuelskyrkan. På
eftermiddagen besöker vi
Yad Vashem, ett
minnesmonument för de
judar som utrotades under
andra världskriget. En av
kvällarna i Jerusalem får vi
besök av en Messiansk
pastor.
Dag 6. Idag beger vi oss
mot Eilat. Vi åker genom
Jericho till Massadaklippan
där vi lyssnar till den
spännande berättelsen om
judarnas kamp mot
romarna år 73 e. Kr. Vi
fortsätter sedan till Döda

Margréth Jansson är ordförande för SKSF
(Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund) och
följer med som gruppsamordnare och
reseledare.

Havet, där man får
möjlighet att bada i det
salta vattnet. Sedan
fortsätter vi till
semesterparadiset Eilat.
Dag 7-9. Fridagar i Eilat.
En av dagarna gör vi ett
besök på sjukhuset i Eilat
(Ni kommer att finna att
deras sjukhus ser lite
enklare ut då det gäller
väntsalar etc.). Eljest går
dagarna till avkoppling, sol
och bad. Här finns ett
mycket påkostat
undervattensobservatorium. En
båtkryssning på Röda
havet med bbq-lunch, kan
köpas till extra för den
som vill.
Dag 10. Transfer till
flygplatsen och hemresa
efter en förhoppningsvis
fantastisk resa i det Heliga
landet.
Varje kväll inbjuder vi dig
till en samling, då vi
sjunger och ber
tillsammans och för
varandra. Vi pratar lite om
det vi upplevt under dagen
och går igenom
morgondagens program.

Amalia Jonäll jobbar på Duveskogs
Reseservice och följer med som
reseledare.

INFORMATION:
Flyg – Flyg från Arlanda med
Austrian Airlines.
HOTELL Hotel Rimonim, Tiberias
Prima Park, Jerusalem
Nova Eilat , Eilat
PRIS: 16 200 :Ingår i resans pris:
Flyg, flygplatsskatter, transfer
mellan flygplats och hotell i Israel,
del i dubbelrum, halvpension hela
resan d.v.s. frukost och middag
dagligen. Utflyktsprogram och
entréavgifter enligt specifikation i
denna folder, lokala guider och
erfaren reseledning. Kostnader för
måltidsdryck och dricks (ca 50 USD)
tillkommer.
ENKELRUM: 4620 kr
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
585kr/pers för resor med tot. pris
12 001-15 000kr, 825kr för resor
tot. pris 15 001-18 000kr.
Boka din resa genom vår hemsida
www.duvres.se eller ring oss på
0278-16005.

VILLKOR
FÖR ANMÄLAN, BETALNING OCH
AVBOKNING
Du anmäler dig till resan genom vår
hemsida eller direkt kontakt med oss.
Sedan betalar ni in en
anmälningsavgift på 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 summan.
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.

