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Följ med Lars Nilsson på en klassisk rundresa späckad med fantastiska
upplevelser av både det historiska och det moderna Israel.

Dag 1
Vi möts på Arlanda och flyger på morgonen mot
Israel. Vi landar i Tel Aviv runt lunchtid och
fortsätter resan mot hotellet i Tibieras,
Genesarets sjö.
Dag 2
Vi börjar dagen med en trevlig båttur på
Genesarets sjö där vi verkligen får njuta av den
vackra naturen i morgondiset. Vi fortsätter
sedan mot Saligprisningarnas berg, d.v.s berget
där Jesus gav sin bergspredikan. Vi får vandra
runt i den mysiga trädgården och betrakta den
ståtliga kyrkbyggnaden. När vi är klara rör vi oss
mot Kapernaum, som var staden som utgjorde
navet för Jesu verksamhet. Dagen avslutas med
en tur till Golanhöjderna och den utslocknade
vulkanen Har ben Tal. Här har vi en fantastisk
utsikt över den syriska slätten. Vi får lyssna till
Israels moderna historia och mirakler i nutid.
Dag 3
Idag besöker vi Tabga, som sägs vara platsen för
bröd- och fiskundret. Därefter fortsätter vi till
Nasareth och den ståtliga Bebådelsekyrkan som
är byggd till minne av när Gabriel uppenbarade
sig för jungru Maria. Dagen fortsätter med ett
besök till Nasareth Village som är en by
uppbyggd så som det såg ut på Jesu tid. Vi
fortsätter sedan mot Jerusalem och gör ett stopp
vid Shiloh, platsen för förbundsarken, innan vi
fortsätter till hotellet.
Dag 4
Dagen börjar vi uppe på Oljeberget, varifrån vi
har en fantastisk utsikt över Jerusalem. Vi
vandrar till Getsemane Örtagård där vi har en
gudstjänst. I örtagården finns det olivträd som
är uppemot 2000 år gamla! Därefter fortsätter vi
till Betesdadammen och sedan går vi genom Via
Dolorosa och avslutar dagen vid Västra muren.

Dag 5
Idag besöker vi Yad Vashem, ett
minnesmonument för de judiska offren i
andra världskriget. Därefter åker vi till
Betlehem och besöker födelsekyrkan och
herdarnas äng. Vi hoppas även att vi får
möjlighet att ha gudstjänst i en av grottorna
Dag 6
Idag besöker vi Trädgårdsgraven (Gordons
golgata) vilket brukar vara en höjdpunkt för
många under resan. Vi fortsätter sedan mot
St Peterskyrkan, Sionberget, Övre salen och
de judiska kvarteren i gamla stan. Därefter
är eftermiddagen fri för egna aktiviteter.
Dag 7
Idag lämnar vi Jerusalem genom att åka
genom Jericho till Ein Gedi - som är en oas i
närheten av Döda haven. Platsen omnämns
flera gånger i bibeln och det var bland annat
här som David gömde sig från Saul. Efter
Ein Gedi besöker vi Massadaklippan. Vi får
lyssna till den spännande berättelsen om
judarnas kamp mot romarna år 73 e. Kr. Vi
fortsätter sedan till Döda Havet, jordens
lägsta punkt och kanske märkligaste insjö
med ca. 33% salter. Här finns det möjlighet
till ett dopp för den som önskar. Sedan
fortsätter vi till Eilat.
Dag 8
Fridag i Eilat.
Dag 9
Fridag i Eilat.
Dag 10
Det är nu dags för hemfärd. Idag står
transfer till flygplatsen på schemat och på
kvällen flyger hem till Sverige igen.

RESELEDARE: Lars Nilsson är född 1956
och är kyrkoherde i Söderhamn sedan
1989. Fromhetsmässigt brukar han
beskriva sig som en ”högkyrklig
karismatiker”. Lars kärlek till Israel,
landet och förbundsfolket väcktes
till liv i ungdomen och växer ständigt.
GUIDE: Joen Lindkvist är en av våra mest omtyckta
guider som har bott och verkat i Israel sedan
sjuttiotalet. Joen är med på merparten utav resan

PRIS: 17 350kr
PRISET INKLUDERAR: Hotell med
frukost och middag dagligen, transfer
samt utflykter enligt programblad
ENKELRUM:STILLÄGG: 5650 kr
HOTELL: Kfar Kinneret - Tiberias
Montefiore - Jerusalem
Nova - Eilat
FLYGBOLAG: Norwegian
AVRESEORT: Arlanda
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 betala 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 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.

