En av de stora fördelarna med en vandringsresa
är att den bibliska undervisningen kan ske på
plats där händelserna skedde.
22/3 Tisdag
Ankomst till Ben Gurions flygplats i Tel Aviv och
transfer till hotell Villa Nasaret.
23/3 Onsdag
Vi vandrar från hotellet genom den arabiska
marknaden i Nasaret till den stora Bebådelsekyrkan.
Bussen kör oss till stadens utkant i norr och vi
vandrar genom fälten mot Sepphoris, den stad där
det är mycket möjligt att Josef arbetade när Jesus
växte upp. I Sepphoris ser vi resterna av den en
gång mycket betydelsefulla staden i Galiléen vars
namn betyder fågel, staden ligger vackert som en
fågel på en kulle. Middag och övernattning på
Kibbutz Lavi.
24/3 Torsdag
Dagen börjar tidigt genom Galileens böljande
landskap och vi vandrar förbi Hattins horn, där det
avgörande slaget mot korsfararna skedde år 1187.
När vi kommer ner i en av dalarna hämtas vi av
bussen som tar oss till Arbel-klippan för en
hisnande vacker utsikt över Genesarets sjö.
Nedanför klippan ligger Magdala med sina
lämningar från det första århundradet och i den
nya, vackra kyrkan som är tillägnad de kvinnor som
följde Jesus, har vi en andakt. Middag övernattning
på vandrarhemmet Kare Deshe.
25/3 Fredag
Idag vandrar vi nedför det berg i Galileen som är
sammankopplat med Jesu undervisning om
Saligprisningarna i Matt 5. Vi samlar oss på
stranden till Genesarets sjö vid kyrkan som är
byggd på den plats som lärjungarna såg den
uppståndne. Sedan fortsätter vi vandringen längs
stranden till lämningarn av Kapernaum, den stad
där Jesus levde de ca tre år han var verksam. Efter
lunch reser vi ner genom Jordandalen för ett dopp i
Döda havet och sedan till vårt kibbutzboende där.

26/3 Lördag
Med en frukostbok i ryggsäcken ger vi oss tidigt
upp till en höjd i Judéens öken för att se
soluppgången över Moabs land. Bussen hämtar oss i
Nebi Moussa, en plats i öknen ansedd av muslimer
att vara Mose grav och kör oss till Qumran, platsen
där Döda Havsrullarna hittades 1947. Vi fortsätter
sedan med buss till Jericho där vi upp genom en
smal och vidunderligt vacker ravin, Wadi Qelt upp
till St Georges kloster. Middag och övernattning på
Sephardic House i de judiska kvarteren innanför
murarna i Jerusalem där vi ska bo tills hemresan.
27/3 Söndag
Dagen börjar med en utsiktspunkt från Scopusberget och vi vandrar genom Kidrondalen ner mot
Getsemane. Efter ett besök i kyrkan är det dags för
ett besök i Herdarnas äng öster om Betlehem.
Tillbaka i Jerusalem vandrar vi genom de olika
kvarteren innanför murarna och upplever bland
annat västra muren och den heliga Gravens kyrka.
28/3 Måndag
Idag kör vi till en punkt väster om Jerusalem och
vandrar genom landskapet mot Emmaus. Där
stannar vi till inför Emmaus-vandrarnas önskan
"Herren blir kvar till oss ty det lider mot
afton".Lukas 24:29. Tillbaka i Jerusalem besöker vi
Trädgårdsgraven, där vi stannar till i stillhet, precis
som det står att kvinnorna vid Jesu grav gjorde:
"När de hade återvänt hem, gjorde de i ordning
välluktande kryddor och oljor och sabbaten
tillbringade de efter lagens bud i stillhet". (Luk
23:56). Tillbaka i Jerusalem avslutar vi vår resa i
Trädgårdsgraven.
29/3 Tisdag – Hemresa
Praktisk information: En buss finns med under hela
veckan, bara dagspackningen behöver bäras. Första
delen av vandringen sker i Galileen, i stora drag mellan
Nasaret och Capernaum. Den andra delen sker i Judéens
öken upp mot Jerusalem och den sista dagen innan
hemresa vandrar vi en sträcka mellan Jerusalem och
Emmaus. På vandringsresan går vi i terräng. En
dagsetapp är ofta mellan 10-20 km och vi börjar tidigt
på morgonen för att undvika hettan på dagarna.
Terrängen är ofta grusstigar, både uppför och nerför.
Ingångna vandringskängor med bra sulor är ett måste.
Vi går inte fort men vissa dagar kan vandringen vara
ansträngande. Ta med en ryggsäck för vattenflaska,
handsprit och snacks och extrakläder under
vandringarna.

OM RESELEDNINGEN:
Anders Sjöberg är författare,
lärare, präst och trubadur
– och en mycket erfaren
reseledare till Israel. Vid sin
sida har han den mycket skickliga
guiden Irén Kärrbrant som är en uppskattad
svensktalande guide. Anders och Irén har under flera år
lett vandringsresor i Israel och har funnit de sträckor
som är mest lämpade både för vandring och för att få
ut så mycket som möjligt av naturen i landet.

PRIS: 17 350kr
ENKELRUM:STILLÄGG: 4700 kr
BARNRABATT: 2100 kr (för barn delande med
två betalande vuxna i dubbelrum)

PRISET INKLUDERAR: Hotell med frukost och
middag dagligen, transfer, transport av bagage samt
utflykter enligt programblad
BOENDE: Villa Nazareth, Kibbutz Lavi, Karei Deshe,
Kibbutz Almog, Sephardic house
FLYGBOLAG: Lufthansa (LH)
AVRESEORT: Arlanda, Göteborg eller Köpenhamn
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks (ca 225 shekel)
AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 825 SEK i dubbelrum och
1155 SEK i enkelrum.

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.

