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Följ med Inblick och Kanal 10 till



Program Israelresa 2022

Äntligen, efter två års uppehåll på grund av Coronapan-
demin, är det en stor glädje för oss att få inbjuda dig till en 
ny Israelresa tillsammans med tidningen Inblick och Ka-
nal 10. Israel, landet mitt i händelsernas centrum. Landet 
där Jesus själv en gång vandrade omkring tillsammans 
med sina lärjungar. 

Vi har också försökt att forma en resa med lite annor-
lunda upplägg, än de tidigare resorna. Denna resa går 
först norrut, sedan till Jerusalem och till sist söderut i 
Israel via Jeriko och Döda havet till Eilat. I programmet 
finns både de mer traditionella platserna, samt lite nya 
platser och upplevelser. Vi hoppas att du skall tycka om 
resan och välja att resa med oss.

En Israelresa är en naturupplevelse med en fantastiskt 
skiftande natur, allt från grönskande kulle och blomster-
prakt till torr och het sandöken, en historisk upplevelse 
där vi besöker två av världens äldsta städer, Jerusalem 
och Jeriko. Vi vandrar omkring mitt i historiens vingslag 
och ser de spännande arkeologiska utgrävningarna, som 
bekräftar den bibliska historien. En Israelresa skall också 
vara en profetisk upplevelse, den knyter an vår tid till det 
profetiska ordet om den sista tiden och Jesu återkomst. 
Men framför allt skall en Israelresa vara en Jesus upple-
velse. Vi vandrar i hans fotspår och möter hans närvaro 
och kraft på plats efter plats.

Resan erbjuder också härlig gemenskap med under-
bara människor, kvällssamlingar med sång och musik, 
Guds ord och levande vittnesbörd. 

Du kommer också att få tillfälle att möta Börje och 
Britt Claesson m.fl. från Kanal 10. Detta vill du inte missa.



DAG 1

Vi flyger från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn och 
gruppen strålar samman på Ben Gurions flygplats i Tel Aviv. 
Där möter bussen upp oss för att ta oss upp till vårt hotell i 
Tiberias där vi bor de två första nätterna.

Flygtider: Utresa 

Arlanda – Tel Aviv via Zurich
Arlanda – Zurich 08.50 – 11.15 
Zurich – Tel Aviv 12.35 – 17.25

Köpenhamn – Tel Aviv via Wien
Köpenhamn – Wien 07.10 – 08.55
Wien – Tel Aviv 10.25 – 14.50

Göteborg – Tel Aviv via Bryssel 
Landvetter – Bryssel 07.00 – 08.45
Bryssel – Tel Aviv 09.40 – 15.10



DAG 2

Dagen inleds med en båttur på Genesarets sjö. Mitt på 
sjön gör vi ett stopp för att läsa några av de aktuella bi-
beltexterna från Jesu liv, och sjunga lovsång till Herren. 

Vi reser sedan vidare till Kapernaum, platsen där Jesus 
gjorde miraklet med den besatte mannen i synagogan. 
Här hade också lärjungen Petrus sitt hem, som Jesus 
besökte och botade Petrus svärmor. På kvällen sam-
lades hela staden utanför dörren till Petrus hus. Jesus 
betjänade folket och botade de sjuka. Detta är en plats 
för mirakler. 

Efter besöket i Kapernaum åker vi upp till Saligpris-
ningarnas berg. Här får vi möjlighet att besöka den vack-
ra trädgården med en fantastisk utsikt över Genesarets 
sjö. Vi påminner också varandra om Jesu bergspredikan.

Därefter reser vi vidare till den utslocknade vulkanen Har 
Ben Tal, varifrån vi ser mot Damaskus, Quneitra och den 
syriska slätten in mot Syrien. Här utspelade sig drama-
tiska händelser under 6 dagars-kriget 1967 och under 
kriget i oktober 1973. Vi reser vidare via Yarmukdalen, vid 
den Syrisk/jordanska gränsen över den stora bördiga 
platån på Golanhöjden. På vägen tillbaka till vårt hotell 
gör vi ett stopp i den vackra judiska staden Katzrin där 
vi tar en kopp kaffe. Vi besöker också en plats som he-
ter ”Olea Essence” där man pressar olivolja. Vi ser hur det 
gick till i gammal tid, i nutid samt får smaka på den färska 
olivoljan, som också går att köpa med sig hem.

Väl hemma på hotellet igen, finns det tid för lite av-
koppling. Efter middag kommer vi att hålla en härlig 
kvällssamling med sång, lovsång och vittnesbörd.



DAG 3

Vi börjar dagen med ett besök vid Petrusplatsen där Pet-
rus fick möta Jesus till upprättelse. Här håller vi ett kor-
tare morgonmöte.

Bussen tar oss sedan vidare till den södra delen av Ge-
nesarets sjö, där vi besöker dopstället Yardonit. Här finns 
det möjlighet för dig som vill bli vuxendöpt, att få döpas i 
floden Jordan.

Vi lämnar Galiléen, åker över slättlandet upp på Karmel-
berget där vi besöker Muchraka, platsen för uppgörelsen 
mellan Elia och Baalsprofeterna. Efter besöket på Karmel 
börjar resan upp till Jerusalem, våra drömmars stad, och 
vårt hotell där vi skall bo under fyra nätter.



DAG 4

Vi Startar på Oljeberget, platsen för Jesu himmelsfärd, 
där vi läser bibeltexterna om Jerusalem och håller ett 
kortare morgonmöte.  Vi promenerar vidare från Oljeber-
gets topp ner via Palmsöndagsvägen, till Tårarnas kapell 
och Getsemane örtagård, platsen där Jesus utkämpade 
sin kamp i ensamhet, innan han går till korset. Detta är 
verkligen en speciell plats, som inbjuder till både efter-
tanke och stillhet men också tacksägelse över det Jesus 
gjorde för oss.

Vi besöker Betesdadammen platsen för den lame 
mannens helande, och därefter tar vi en fikapaus på ett 
litet arabiskt café. Vi vandrar sedan vidare in i gamla Je-
rusalem där vi går Via Dolorosa (lidandets väg) som går 
via de trånga gränderna, och slutar vid den heliga Gra-
vens kyrka. Efter denna vandring tar vi lunch vid en res-
taurang i gamla stan.

Efter en spännande lunch i Gamla stans härliga kvarter 
åker vi vidare till Yad Vashem, en minnesplats över andra 
världskrigets förföljelse av judarna. Vi vandrar lugnt och 
stilla igenom den stora utställningshallen och via bild, 
film och ljud följer vi hela tidsperioden av kriget. Ett besök 
på denna plats är ett måste. 



DAG 5

Denna dag är en helt fri dag i Jerusalem.

DAG 6

Vi startar dagen med ett besök vid Gordons Golgata, en av de platser som 
pekas ut som platsen för Jesu korsfästelse. Efter en rundvandring i den 
vackra trädgården firar vi Gudstjänst med Herrens måltid tillsammans.

Vi reser sedan ut till Betlehem, staden för Jesu födelse. Vi gör ett stopp vid 
en fin souvenirbutik som under många generationer haft samma ägare. Här 
får vi en demonstration av hur de tillverkar sina produkter i äkta olivträ. Vi får 
sedan i lugn och ro strosa omkring i butiken och för den som vill är det ett 
utmärkt ställe att köpa sina souvenirer och gåvor.

Turen fortsätter sedan till Födelsekyrkan och sedan vidare ut till den plats 
om pekas ut som Herdarnas äng, där änglakören steg ner och proklamerade 
Jesu födelse för herdarna. Här läser vi texterna om Jesu födelse mm. Efter 
detta stannar vi för en härlig lunch på en exotisk och mysig restaurant, där vi 
serveras grillat kött med massor av arabiska sallader, kaffe och kaka.

Efter lunch i Betlehem tar vi oss till Sions berg och Övre Salen. Vi går upp på 
taket till huset med sin vackra utsikt. Här läser vi texten från Apostlagärning-
arna om när Anden utgöts på Pingstdagen i Jerusalem. Vi vandrar sedan in i 
Gamla Jerusalem via Sion porten och kommer in i de vackra judiska kvarte-
ren med de intressanta utgrävningarna av Cardo. Vi går vidare ner till Västra 
muren/Klagomuren som är judarnas heliga böneplats. Vi blandar oss med 
judarna och ber tillsammans med dem, männen på sin sida och kvinnorna 
på sin. 

Om tid finns besöker vi Davidssons Park med de intressanta utgrävning-
arna av bland annat trappan i det tempel som Jesus besökte, samt delar av 
tempelmuren.   



DAG 7 

Denna dag startar vi resan ner till Eilat. Resan går genom öknen 
upp till Döda havet, som är jordens lägsta punkt, 422 meter un-
der havet. Jeriko, som också kallas Palmstaden, grundades ca. år 
9 600 f.kr och är en av världens äldsta städer. Vi tar oss upp på en 
kulle där vi har fin utsikt över en del av staden, samt emot Frestel-
sens berg, en tänkbar plats för Jesu 40 dagars vistelse i öknen då 
han frestades av djävulen. 

Här får vi tillfälle att handla den fantastiska Jerikofrukten och 
mycket mera och köpslå med de härliga arabiska försäljarna. För 
den som vill kan man också få en kortare ridtur på en Kamel.

Vi stannar också till vid det gamla Mullbärsfikonträdet och läser 
texten om Jesus och Sackeus. Vi besöker också Elisakällan som 
försett staden med friskt vatten ända sedan Elisas mirakel då vatt-
net förvandlades från bittert till sunt. 

Resan går sedan vidare via Qumran. Vi gör ett stopp för lunch 
och bad i Döda havet. Framåt kvällen når vi fram till den härliga 
sommarstaden Eilat och vårt hotell.

DAG 8 – 9

Dessa två dagar är fria dagar för avkoppling, gemenskap, sol och 
bad, i den fina staden Eilat som ligger alldeles vid Röda havet. 
Här kan du bada i det sköna, salta Röda havet eller i poolen på 
hotellet.

Under dessa dagar kommer vi också att ha härliga samlingar 
för lovsång, tillbedjan, bön och Guds ord. En av dagarna erbjuder 
vi också en extraresa till Petra. (Mer info kommer)



DAG 10

Idag skall vi lämna Eilat för resa upp till Ben Gurions flyg-
plats och återvända hem till Sverige. 

Resan går sedan vidare till den vackra naturparken med 
den stora kratern Mitzpe Ramon, som ligger mitt i öknen, 
som är vårt nästa stopp. Den ligger vid toppen av Mount 
Negev, cirka 85 km söder om staden Beer Sheva. Kratern 
är en av världens största ”erosion circle.” Kratern är 40 km 
lång, 2-10 km bred och 500 meter djup, och är formad som 
ett långsträckt hjärta. 

Vi passerar Sde Boker, platsen för den kibbutz som Israels 
förste premiärminister grundade.

David Ben Gurion levde med de profetiska orden i Gamla 
testamentet och drömde om en fri stat för det judiska 
folket. Han har sagt: ”Upprättelsen av staten Israel är en 
Messias trumpet som skallar över världen – Messias är 
snart här”.

Ett av hans mest kända uttalanden är: ”Vår största fien-
de är inte de fientliga grannländerna, vår största fiende är 
öknen. Antingen besegrar vi den eller så besegrar den oss”. 
Han valde därför att bosätta sig i öknen och vara med som 
pionjär i uppbyggandet av landet.

Framåt eftermiddagen kommer vi fram till Tel Aviv och 
Ben Gurions flygplats. Efter en händelserik resa checkar vi 
in och flyger hem till Sverige. 

Flygtider: Hemresa:

Tel Aviv – Arlanda via Wien
Tel Aviv – Wien 16.10 – 18.55
Wien – Arlanda 21.00 – 23.15 

Tel Aviv – Köpenhamn via Wien
Tel Aviv – Wien 16.10 – 18.55
Wien – Köpenhamn 20.55 – 22.40

Tel Aviv – Göteborg Bryssel
Tel Aviv – Bryssel 16.10 – 20.10
Bryssel – Landvetter 21.05 – 22.45



8 - 17 november 2022
Anmälan: Anmälan sker direkt till Duveskogs reseservi-
ce via länken www.duvres.se/resor/israel-2022/israel-
8-17-nov-2022-kanal-10

Du kan också anmäla dig direkt till tidningen Inblick 
tel: 0476-13 270, e-post: info@inblick.se
Kanal 10, tel: 0476-53 350, e-post: info@kanal10.se   
Vid frågor kontakta Hans och Eva Marklund 
tel: 076-11 44 431 för att få hjälp med anmälan och svar 
på dina frågor.

I priset ingår: flyg, flygskatt, hotell, frukost, middag, turer 
och inträden enligt program, guide, reseledare, kvällsmö-
ten och samlingar mm.

Hotell:
Hotel Golan, Tiberias, 8-10/11 
Hotel Prima Park, Jerusalem, 10-14/11 
Hotel Nova, Eilat, 14-17/11
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18 500 SEK

Pris: 18 500 kr (dubbelrum) Enkelrumstillägg: 6 680 kr
Dricks tillkommer med 205 Shekel /person. Samlas in i 
början av resan.
 
Barnrabatt för barn under 12 år som delar rum med två 
vuxna: 3 400 kr.
 
Reseledare: Hans och Eva Marklund.
Guide: (svensk talande).
 
Börje och Britt Claesson
Tommy och Bodil Claesson



HANS OCH EVA MARKLUND

Hans och Eva arbetar tillsammans med Kanal 10 och Is-
raelresorna. De har stor erfarenhet av resor till Israel och 
har lett över 50 resor till det heliga landet. 

Att resa till Israel är en av de största 
händelserna en kristen kan få upp-
leva. Att se landet och möta folket är 
en fantastisk upplevelse. Vi försöker 
alltid att komma så nära människor-
na och dess vardagsliv som möjligt på 

våra resor. Efter alla resor vi gjort har vi förmånen att få 
ha vänner både bland det judiska, arabiska och palestin-
ska folket. 

Vi tycker också att det är viktigt att få dela det bibliska 
perspektivet, både historiskt, profetiskt om framtiden och 
få sprida kunskap om Israel som land och folk. Detta och 
mycket mer vill vi gärna dela med oss av under resorna.

Men framför allt kommer en Israelresa att fördjupa din 
relation med Jesus själv. Bibeln kommer att bli en ny bok 
för dig efter resan. Vi ser fram emot att få vandra genom 
landet och möta en levande Jesus tillsammans med er. 
Välkomna. 

– Resorna med Kanal 10 till Israel har 
alltid varit fyllda med starka stunder, 
där människor tagit emot Jesus och 
där många blivit döpta. Helandemirak-
ler har skett mitt framför ögonen på 
oss, säger Börje Claesson, konsern-

chef och ägare av Kanal 10. Vi är övertygade om att re-
sorna är ett bra sätt att välsigna Israel på. Och det är vad 
vi vill på Kanal 10.

– Åk med oss på Kanal 10 till Israel, avslutar Börje. Det 
blir en resa du aldrig kommer att glömma.



VÄLKOMMEN MED PÅ RESAN 
För mer information kontakta Kanal 10, Tel. 0476-533 50, 

eller Hans och Eva Marklund Tel. 076-11 44 431 eller info@kanal10.se


