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Dag 1. Resdag. På flygplatsen i Tel
Aviv väntar vår buss som tar oss
till hotell Kfar Kinneret på den
östra stranden av Gennesarets
sjö. Vi äter en god middag och
njuter av den fina utsikten över
sjön och staden Tiberias på andra
sidan.
Dag 2. Dagen börjar med
morgonsamling på stranden.
Därefter gör vi en båttur på
Genesarets sjö och läser om hur
Jesus stillade stormen. Därefter
till Bergspredikans berg eller
Mount Beautitude, där Jesus höll
sin ”odödliga” predikan. Efter
lunch besöker vi Kapernaum där
Jesus bodde under sin aktiva tid
och avslutar sedan dagen på den
s.k. Petrusplatsen. Den plats där
lärjungarna och speciellt Petrus
fick möta den uppståndne Jesus.
Sedan åker vi tillbaka till vårt
hotell där det finns möjlighet till
ett kvällsbad före middagen.
Dagen avslutas med en kortare
kvällssamling.
Dag 3. Vi åker upp på
Golanhöjderna. Första målet är
Dans Källor vid Hermonbergets
fot och därefter fortsätter vi ända
upp på toppen av berget Har
Bental. Härifrån får vi en
hänförande utsikt över den
syriska slätten och staden
Quneitra. Här var platsen för ett
av de största pansarslagen under
oktoberkriget 1973. Sedan åker vi
till staden Katzrin för lunch,
shopping samt besök på en
olivoljefabrik. Därefter besöker vi
Peace Vista, en plats med en
storslagen utsikt över
Gennesarets sjö och övre
Galiléen. Vi tar oss nerför bergen
och gör ett stopp vid Yardenit,
dopplatsen vid Jordanfloden.
Sedan åker vi tillbaka till hotellet
för ev. kvällsbad, middag och en
kort kvällssamling.
Dag 4. Idag lämnar vi Galiléen
och reser till Nasareth där vi får
se staden från en fin utsiktspunkt
och sedan besöka Nasareth
Village. En spännande plats där vi
får komma 2000 år tillbaka i tiden
och uppleva hur man levde på
Jesu tid. På väg upp på
Karmelberget stannar vi för

lunch. Vi åker fram till Muchraka
där Elia mötte 400 baalsprofteter.
Vi får njuta av en hänförande
utsikt över Harmageddoslätten.
Färden fortsätter ner till Cesarea
vid Medelhavets strand. Här får vi
se den berömda amfiteatern,
hipodromen och mycket annat.
Det blir tid för fika och efter att vi
gjort ett kort stopp vid den
väldiga akvedukten, reser vi upp
till Jerusalem. Det är en stark
upplevelse när vi ser staden i
kvällsbelysning. Vi åker till vårt
hotell som ligger centralt och bra.
Efter en lång dag blir det en
efterlängtad middag.
Dag 5. Vi börjar dagen på
Olivberget/Oljeberget, varifrån vi
har en betagande utsikt över
Jerusalem. Sedan vandrar vi till
fots ner till Tårarnas kapell,
platsen där Jesus begrät staden,
därefter till Getsemane och ett
besök i ”Alla Nationers Kyrka”.
Bussen hämtar upp oss och vi
åker för att äta lunch innan vi
sedan fortsätter till Yad Vashem.
Detta är minnesplatsen efter
judeutrotningen under andra
världskriget. Här finns mycket att
uppleva och se. Sedan åker
tillbaka till hotellet. På kvällen
efter middagen finns tillfälle att
se den spektakulära ljud- och
ljusshowen ”King David – The
New Night Experience” i Davids
Citadell. (Ingår ej i priset)
Dag 6. Dagen börjar vid
Betesda.Vi lyssnar till bibeltexten
om miraklet som skedde på
denna plats och njuter av den
enorma akustiken i Sankta Annas
kyrka. Sedan vandrar vi på Via
Dolorosa ända fram till Västra
Muren/Klagomuren. Här får alla
möjlighet att gå fram till muren.
På en uteservering mitt i Gamla
Stan äter vi en god lunch. I
samband med denna finns tid till
shopping eller besök i
Gravkyrkan. Därefter går vi
genom de Judiska Kvarteren,
Sionsporten och fram till Sions
Berg för att besöka Övre Salen.
Med bussen åker vi till Gordons
Golgata och Trädgårdsgraven.
Här firar vi även nattvard
tillsammans innan vi åker till

hotellet för middag och ev. en
kort kvällssamling.
Dag 7. Vi reser ner mot Juda
öken till världens äldsta stad
Jeriko. Här blir det ett kort stopp
innan vi fortsätter ner mot Döda
Havet. Vi stannar för att äta lunch
och få möjlighet att handla de
berömda Döda Havsprodukterna. Sedan kör vi till
Masada och släpper av de som
väljer att göra denna extra
utflykt. Här får vi höra den
spännande berättelsen om
judarnas kamp mot romarna år
73 e.Kr. (Inträde samt linbana
ingår ej i priset). För de som inte
följer med upp på Masada blir
det buss ner till Döda Havet,
världens lägsta punkt och
märkligaste insjö med en salthalt
på 33%. Här får alla bada och
prova hur det känns att flyta som
en kork. Vi väntar in dem som är
på Masada och naturligtvis blir
det även tid för dem att bada
ordentligt. Innan alla hunnit bli
saltstoder reser vi vidare till vårt
hotell i Eilat och äter middag.
Dag 8-9. Lediga dagar i Eilat. Här
finns möjlighet till sol och bad,
shopping, promenader mm. Det
finns möjlighet till extratur till
Timna Park samt även kryssning
på Röda Havet.. På kvällarna har
vi kvällssamling.
Dag 10. Efter frukost checkar vi
ut och får transfer till flygplatsen i
Tel Aviv. Därifrån flyger vi hemåt
med många fina minnen i
bagaget ifrån denna resa i Bibelns
land.

Om reseledarna:
Kjell och Gunilla
Lindstedt har
tagit mer än
1700 personer
till Israel. Paret
är ofta anlitade
som sångare och talare i både
Sverige och Finland. De har ett
stort kunnande om Israel, både
ur Bibelns synvinkel och även
nutida historia. Resorna präglas
av deras förmåga att skapa

*Vid mindre grupp än 20
personer, tillkommer ett tillägg
på 500kr
PRISET INKLUDERAR:
Hotell med frukost och middag
dagligen, transfer samt
utflykter enligt programblad.
ENKELRUM: 5600:BARNRABATT: 2950.- (gäller
barn under 12 år som delar
rum med två betalande vuxna)
HOTELL:
Kfar Kinneret, Tiberias
Eyal, Jerusalem
Nova hotel, Eilat.
FLYGBOLAG: Norwegian
AVRESEORT: Arlanda
Köpenhamn kan ev ordnas på begäran

IINGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck,
dricks (210 shekel).
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
825 kr för resor med tot. pris:
15.001 - 18.000;
975 kr för resor med tot. pris:
18.001 – 21.000

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.

