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VILL DU ORDNA EN EGEN GRUPPRESA? Vi hjälper dig!  www.duvres.se   info@duvres.se  0278-160 05

RESENYTT
RESENYTTRESENYTT
RESENYTT
RESENYTTRESENYTT
RESENYTTRESENYTT
RESENYTT
RESENYTT

SE BONUSERBJUDANDESE BONUSERBJUDANDESE BONUSERBJUDANDESE BONUSERBJUDANDESE BONUSERBJUDANDE
Se sida 2 för mer information

Läs om våra resor till
Sydafrika, Tanzania,
Krakow - Auschwitz

och Prag sid 2-4
Israel sid 5- 15



WEEKENDRESA

BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!
Boka valfri resa hos oss senast 15 okt 2017 och få en bagagevåg,  sy- och manikyr-

set, produkt från Döda Havet, tygväska, säkerhetspåse, regnponcho, pappers-
näsdukar, liten solspray samt handsprit. Värde ca 500 kr!

 Följande kod måstemåstemåstemåstemåste uppges vid bokning: ”Bonuspaket 09-17””Bonuspaket 09-17””Bonuspaket 09-17””Bonuspaket 09-17””Bonuspaket 09-17”
(Så  långt  lagret  räcker)

Nyhetsbrev via e-mail
Vill du få vårt nyhetsbrev med nyheter och

exklusiva erbjudanden cirka en gång i
månaden? Anmäl dig genom att mejla oss på:

info@duvres.se  eller gå in på vår hemsida
och anmäl dig.

Den tjusiga saluhallen mitt på stora torget som är navet Gamla stan, Krakow.
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I Auschwitz
hände det
ofattbara, mitt i
Europa, ett
systematiskt
folkmord på
över 1 miljon
judar bara här i
Auschwitz. Ett
besök på denna
plats är oerhört
omskakande
men ändå så
viktig.

Ett besök i Saltgruvan ingår också, en av de tio ursprungliga
världsarven på UNESCOS världsarvslista.

Extratur till Tatrabergen kommer också erbjudas.

KRAKKRAKKRAKKRAKKRAKOW - AOW - AOW - AOW - AOW - AUSCHWITZ 1-5 juni 2018USCHWITZ 1-5 juni 2018USCHWITZ 1-5 juni 2018USCHWITZ 1-5 juni 2018USCHWITZ 1-5 juni 2018
Följ med till en av Europas mest välbevarade och mysigaste städer.

Prag Marathon
4-7 maj 2018
Anta ditt livs utmaning och spring
Prag Marathon, eller dela upplevel-
sen med en vän och spring halva
loppet var i 2-run.

Pris 6250 kr, Startavgift för loppet ingår.
Endast 5 platser kvar till det priset

Se fullständigt program på www.duvres.se.

Reseledare:  LARS BJÖRKLUND, personlig
tränare och löparcoach, med många maraton-
lopp i bagaget samt TONI DUVESKOG med

erfarenhet av Prag maraton.
Vi räknar med att vårt sällskap är på motions-

basis och att ta sig genom loppet är en
prestation i sig, oavsett vilken tid du gör det

på. Förutom loppet så passar vi givetvis på att
även se de största höjdpunkterna i Prag. Som
Pragborgen, Karlsbron, Astronomiska klockan

och gamla stan.

Loppet går längs floden, över
broarna och är ett väldigt häftigt sätt
att se och uppleva staden

Pris:Pris:Pris:Pris:Pris:  se hemsidan,  se hemsidan,  se hemsidan,  se hemsidan,  se hemsidan, följande ingår i r följande ingår i r följande ingår i r följande ingår i r följande ingår i resans pris esans pris esans pris esans pris esans pris :  Flyg, transfer, del i
dubbelrum, frukost,  en middag, två luncher, utflykter med svensktalade
guide enligt program.
För mer info se www.duvres.se eller  ring 0278-16005



SYDAFRIKA
Ett av världens hetaste resmål

Reseledare: Toni Duveskog & Marcus Duveskog
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4 - 15 mars 2018

4 - 15 mars 2018, 12 dagar.
Sex nätter i Kapstaden med utflykter till bland annat ett av de sju naturliga underverken - Taffelberget, utflykt

till de vackra vindistrikten Stellenbosch, Franschhoek, och Paarl.
Vi tar färjan till Robben Island där Nelson Mandela satt fängslad i 18 år. Waterfront, Boulders Beach med

pingvinkolonin, Cape point och Godahoppsudden. Den botaniska trädgården i Kirstenbosch vid foten av Taffel-
berget med över 7000 arter från växtriket. Kåkstadstur och intressant middag i kåkstaden Langa.

Halvvägs in i resan flyger vi till norra delarna av Sydafrika där vi har en heldag längs magiska Panorama route
med flera tjusiga vattenfall och vyer utöver det vanliga vid bl.a. Blyde river canyon, Bourkes Luck potholes,

Gods Window mm.
Resan avslutas med den stora höjdpunkten - spännande dagar med Safari i Krugerparken, en av jordens
djurrikaste parker, där vi bor och blir bortskämda på en härlig lodge inne i Krugerparken och på våra game

drives har vi goda chanser att se The Big Five!
Möjlighet att förlänga resan med fyra dagar vid semesterparadiset Durban vid Indiska Oceanen på Sydafrikas

västkust. Se hela programmet på www.duvres.se   Pris 29 900:-

Paris med Eiffeltornet, Louvren, Notre-
Dame, Sacre-Cour och Versailles.

Landstigningsspecial i Normadie där
vi ser de mobila hamnarna och den
amerikanska kyrkogården. En riktig

höjdare är utflykten till Klostret på Mont
St Michel.

Datum, pris och program spikas i
november och går att läsa på

www.duvres.se

Paris & Normandie sep 2018

Mont St Michel, Normandie

GREKLANDGREKLANDGREKLANDGREKLANDGREKLAND
 David Duveskog och
svensktalande guide

AAAAAthen,then,then,then,then, K K K K Korintorintorintorintorint,,,,, F F F F Filippi,ilippi,ilippi,ilippi,ilippi,     TTTTTessalonikaessalonikaessalonikaessalonikaessalonika
och semesterön Naxos på slutet.och semesterön Naxos på slutet.och semesterön Naxos på slutet.och semesterön Naxos på slutet.och semesterön Naxos på slutet.

Planera nu 22 sept - 1 okt 2018
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Aktuell bok av Göran Duveskog:

Israel - miraklet vid
Medelhavets stränder

En lättläst och spännande bok på 150 sidor som tar dig med i en dramatisk
uppfyllelse av mer än 2000 år gamla profetior men också berättelser om

märkliga händelser i vår tid.
SSSSSpecialpris för våra prpecialpris för våra prpecialpris för våra prpecialpris för våra prpecialpris för våra prenumerantenumerantenumerantenumerantenumerantererererer::::: 120 kr/st eller 3 st för 300 kr 120 kr/st eller 3 st för 300 kr 120 kr/st eller 3 st för 300 kr 120 kr/st eller 3 st för 300 kr 120 kr/st eller 3 st för 300 kr.....

Beställ via infBeställ via infBeställ via infBeställ via infBeställ via info@duvro@duvro@duvro@duvro@duvreseseseses.se  eller 0278-16005  .se  eller 0278-16005  .se  eller 0278-16005  .se  eller 0278-16005  .se  eller 0278-16005  Porto tillkommer.

TTTTTanzania & Zanzibaranzania & Zanzibaranzania & Zanzibaranzania & Zanzibaranzania & Zanzibar
25 feb -8 mars 2018  25 feb -8 mars 2018  25 feb -8 mars 2018  25 feb -8 mars 2018  25 feb -8 mars 2018  (prel.tid)(prel.tid)(prel.tid)(prel.tid)(prel.tid)

Reseledare:Reseledare:Reseledare:Reseledare:Reseledare:
David Duveskog, van resele-

dare som bott många år i
Afrika och lett många resor.

Boka redan nu!

Ca pris 24 900:-Ca pris 24 900:-Ca pris 24 900:-Ca pris 24 900:-Ca pris 24 900:-
- Besök på familjehemmen med Carl-Erik och Overa Sahlberg vid foten av
Kilimanjaro
- Safari i nationalparkerna Lake Manyara och Ngorongoro kratern
- Inrikesflyg till Dar Es Salaam med sol och bad vid Indiska Oceanen
- Afrikansk gudstjänst och besök vid Trosgnistans förskolor i Dar Es Salaam
- Expressbåten till Zanzibar – paradisön
- Boende i Stone Town vid havet. Stone town har en unik blandning av kulturella
influenser från det afrikanska, europeiska, indiska och framförallt det arabiska
kulturarvet. Här kan vi shoppa eller åka till stränder man bara drömt om.

För bokning och information se -  www.duvres.se

GLÖM INTE AGLÖM INTE AGLÖM INTE AGLÖM INTE AGLÖM INTE AVBESTÄLLNINGSSKYDDVBESTÄLLNINGSSKYDDVBESTÄLLNINGSSKYDDVBESTÄLLNINGSSKYDDVBESTÄLLNINGSSKYDD
585:585:585:585:585:-/pers om resan kostar mellan 12001-15000kr. 825:-825:-825:-825:-825:-/pers om resan kostar mellan 15 001-18 000 kr.

 Om resans pris överstiger 18 000 kr blir avbeställningsskyddet dyrare. Se info på vår hemsida. www.duvres.se.
I samband med beställning måste fullständigt  personnummer uppges.

Reseförsäkring inom Europa: Reseförsäkring inom Europa: Reseförsäkring inom Europa: Reseförsäkring inom Europa: Reseförsäkring inom Europa:   Grundpremie 60:- + 20:- från dag två och framåt.

Övriga världen & Israel: Övriga världen & Israel: Övriga världen & Israel: Övriga världen & Israel: Övriga världen & Israel:   Grundpremie 145:- + 30:- från dag två och framåt.

SOLIDS försäkringar

SOLIDS försäkringar

SOLIDS försäkringar

SOLIDS försäkringar

SOLIDS försäkringar
köper du hos

köper du hos

köper du hos

köper du hos

köper du hos

Duveskogs Reseservice AB

Duveskogs Reseservice AB

Duveskogs Reseservice AB

Duveskogs Reseservice AB

Duveskogs Reseservice AB



REGLERREGLERREGLERREGLERREGLER
för anmälan, betalningför anmälan, betalningför anmälan, betalningför anmälan, betalningför anmälan, betalning

och avbokningoch avbokningoch avbokningoch avbokningoch avbokning

Man bokar sig på en resa genom att betala
en angiven anmälningsavgift  (1000-3000kr).
Slutlikviden skall erläggas senast 45 dagar

innan avresa.

Fram till 45 dagarFram till 45 dagarFram till 45 dagarFram till 45 dagarFram till 45 dagar innan avresan kan man
avboka till en kostnad av 5 % av resans pris,

dock lägst 700 kr.

44 - 35 dagar44 - 35 dagar44 - 35 dagar44 - 35 dagar44 - 35 dagar före avresa kostar en
avbokning 25 % av resans pris.

34 - 21 dagar 34 - 21 dagar 34 - 21 dagar 34 - 21 dagar 34 - 21 dagar före avresa kostar en
avbokning 50 % av resans pris.

20 dagar20 dagar20 dagar20 dagar20 dagar och närmare avresa kostar en
avbokning 100 %.

(Observera att dessa egler kan skilja sig från resa
till resa. Se resp. program för exakta regler)

I samband med att man anmäler sig  kan
man också betala en avbeställnings-

försäkring som gör att man får nästan hela
resan återbetald vid avbokning för

t. ex. sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg
erfordras. (Man får inte pengarna tillbaka för

själva försäkringen)

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund
av oroligheter på resmålet eller för få

deltagare, informerar vi resenärerna om
detta senast 5 veckor före avresan. I sådant
fall återbetalas hela den summa respektive

resenär har betalat in för resan.

Vi reserverar oss för prisändringar som
ligger utanför vår kontroll, som kan bero på
höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser,

tidsändringar etc.
Vi reserverar oss för mindre förändringar i
programinnehållet, eventuella tryckfel i

broschyren samt om en grupp blir mindre
än beräknat kan en reseledare utebli.

Vi reserverar oss också för att om en
reseledare blir sjuk, eller drabbas av

oförutsedda händelser som omöjligör hans
medverkan, så genomförs resan med annan

reseledare.

Passet måste vara giltigt minst 6 månader
efter hemresedagen. Vissa flygbolag släpper
inte ombord passagerare om inte passet är

giltigt minst 6 månader efter
hemresedagen.

Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade
garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt

paketreselagen i Sverige.
http://www.kammarkollegiet.se/

Gun-Britt Fransson var med på en resa till Afrika och har
skrivit en lättsam, smått rolig och trevlig bok om sin afrikaresa
2013.
Boken är fylld av bilder och faktarutor, och beskriver strapat-
ser man kan få vara med om på en afrikaresa.
Pris 100 kr + porto             info@duvres.se      Tel. 0278-160 05

”Detta är Afrika mina vänner!”

blomsterdalen
bergen

Avresa från Arlanda samt GöteborgAvresa från Arlanda samt GöteborgAvresa från Arlanda samt GöteborgAvresa från Arlanda samt GöteborgAvresa från Arlanda samt Göteborg
Hotell: Hotell: Hotell: Hotell: Hotell:  Golan som ligger på höjden i södra delen av Tiberias med en mäktig

utsikt över  Gennesarets sjö. I Jerusalem bor gruppen på Jerusalem Tower med
bästa läge invid Ben Yehuda street och en liten promenad från Jaffa Porten och
”Old city”.  I Eilat bor vi på Nova hotel,  omtyckt inte minst för sina stora rum och

stora balkonger.

Pris: 16 500:-Pris: 16 500:-Pris: 16 500:-Pris: 16 500:-Pris: 16 500:-

Anita och Pelle har gjort många resor till Israel och har ett stort intresse för landet och
tillsammans med en svensktalande guide tar de dig med på en välupplagd rundresa.

Ett omfattande och härligt utflyktsprogram ingår med 2 dagar i Galiléen,  4 dagar i
Jerusalem med dess storslagna platser, och 3 dagar på slutet i Eilat där det också blir tid

för sol, bad, shopping och avkoppling.

20 - 29 mars 2018

Upplev IsraelUpplev IsraelUpplev IsraelUpplev IsraelUpplev Israel
medmedmedmedmed

Anita & PAnita & PAnita & PAnita & PAnita & Pelle Felle Felle Felle Felle Friskriskriskriskrisk

Israelresa från Bergen 26/4 -7/5
 med Sion - Blomsterdalen

se program www.duvres.se
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Klippstaden PKlippstaden PKlippstaden PKlippstaden PKlippstaden Petraetraetraetraetra
Vi erbjuder en extratur till den rosafärgade klippstaden

Petra.  Jordaniens främsta sevärdhet!

På 300-talet f.Kr skapade Nabateerna denna märkliga stad. I de
rosafärgade sandstensklipporna högg man ut palats, gravar,
tempel och  bostäder. Passagen in till klippstaden är en av de

mäktigaste naturupplevelser man kan få. Plötsligt ser man ”The
Treasure” ,  skatten som är en av Petras stora sevärdheter. På

vägen till Petra färdas vi på Kungsvägen, vi passerar genom det
som en gång var Midjaniternas och Edomiternas rike. Där har
både Josef och Moses färdats fram. Här känner man historiens

vingslag.
Petra är nu framröstat som
”ett av jordens underverk”.

Vi startar på morgonen och återkommer till Eilat på kvällen.
Pris: 345 USD/person*

2010 införde Jordanska turistmyndigheterna en kraftig
prishöjning för att på ett bättre sätt kunna bevara klippstaden.

GuidningGuidningGuidningGuidningGuidning,,,,, gränsskatt gränsskatt gränsskatt gränsskatt gränsskatt,,,,, visum, visum, visum, visum, visum, inträde inträde inträde inträde inträde,,,,, lunch  ingår lunch  ingår lunch  ingår lunch  ingår lunch  ingår.....
*Från 1 januari 2016 har prisets höjts med 60 USD pga AV visum.

190 USD Petra turen, + 65visum, + 75gränsskatter mm

Vill Du ordna egen
gruppresa?

Vi hjälper er gärna att arrangera en gruppresa
helt efter era önskemål.

Flyg, hotell, guide,  minibussar eller stor
turistbuss. För grupper från 10 - 500 personer.

Mejla eller ring oss:
info@duvres.se 0278-16005

”Duveskogs Reseservice
- Din resepartner”

Arlanda:  Connect Hotel
08-591 200 50,
Rest & Fly 08-55 05 55 05,
Arlanda hotellby
08-597 897 00,
Clarion 08 444 1800
Landvetter:  Landvetter
Airport Hotell
031-977 550
Köpenhamn:
Hotell Bell Air
+45 3252 5244

Hotell nära
flygplatsen:

Fakta Israel:
Språk: Israel har två officiella språk: hebreiska
och arabiska.
Befolkning: 8 miljoner  inv. och av dessa är
närmare 81,5 % judar.  Cirka 17% av
befolkningen är araber varav de flesta är
muslimer och resterande 1,5% av befolkningen
är kristna, druser eller circassier.
Visum:  Om du har ett skandinaviskt pass
behöver du inte visum för att åka till Israel. Det
är dock viktigt att komma ihåg att passet måste
vara giltigt i 6 månader efter hemkomstdatum,
gäller i princip på alla resmål.
Vaccinationer krävs ej för att besöka Israel. Hör
med din hälsocentral.
Valutan i Israel heter New Israeli Sheqel (NIS).
En sheqel är ca 2,20 Sek (sep-17).

Andakter från
BIBELNS LAND

54 andakter från Bibelns land
Tillsammans har Carl-Erik Sahlberg, Daniel Viklund, Birger Skoglund och Göran
Duveskog skrivit en andaktsbok som innehåller korta andakter som tar dig med på en
”resa genom Bibelns land”, där du på plats efter plats får den bibliska ankytningen.
Specialpris för dig som prenumerant! Endast 100kr + porto. (Ord. pris 169kr).
Beställ via mejl: info@duvres.se eller ring 0278-160 05.
NU 3 BÖCKER FÖR 200 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 200 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 200 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 200 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 200 KR + PORTO

AHAAHAAHAAHAAHAVVVVVAAAAA
POPULÄRA

HURDVÅRDSPRODUKTER
FRÅN DÖDA HAVET

Vi har hand- och fotkrämer, bodylotion
och olika typer av ansiktskrämer.
Hand- & fotkräm 150 ml: 165 kr

Body lotion 250 ml: 265 kr
Ansiktkrämer 30-50 ml: 350-490kr

För priser och information se vår
hemsida www.duvres.se

Adress: Renshammarvägen 8b,
821 50 Bollnäs.
Email: info@duvres.se
Hemsida: www.duvres.se
Tel  0278-160 05
Öppettider: Må-Fre 09:00-17:00
Norskt telefonnr: 55626310
Fax 0278-160 03
Bg. 5199 - 4119
Org.nr. 556467-9651

Duveskogs Reseservice AB
är arrangör för samtliga resor som
annonseras i denna tidning.
Garantier ställda enligt krav från
Kammarkollegiet.

Har du ett reseminne eller bra bilder från någon resa med oss?Har du ett reseminne eller bra bilder från någon resa med oss?Har du ett reseminne eller bra bilder från någon resa med oss?Har du ett reseminne eller bra bilder från någon resa med oss?Har du ett reseminne eller bra bilder från någon resa med oss?
Skicka  till info@duvres.se  (max 3 st bilder).Skicka  till info@duvres.se  (max 3 st bilder).Skicka  till info@duvres.se  (max 3 st bilder).Skicka  till info@duvres.se  (max 3 st bilder).Skicka  till info@duvres.se  (max 3 st bilder).

Om vi publicerar någon aOm vi publicerar någon aOm vi publicerar någon aOm vi publicerar någon aOm vi publicerar någon av dem,v dem,v dem,v dem,v dem, får du ett pr får du ett pr får du ett pr får du ett pr får du ett presentkesentkesentkesentkesentkororororort på 500 - 1000 krt på 500 - 1000 krt på 500 - 1000 krt på 500 - 1000 krt på 500 - 1000 kr.....
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Följ med på en resa över påsken som detta år också sammanfaller
med den judiska påsken!  Detta är ett unikt tillfälle att få uppleva den

kristna trons djupa rötter i judendomen.

Denna resa följer den klassiska rundturen från Tiberias och
Gennesaret till Jerusalem. Resan avslutas med övernattning i Tel Aviv.
Undervisningen under resan kommer att ha utgångspunkten kopplat till

den kristna trons rötter i judendomen.
Irén Kärrbrant är guide på resan.

Pris: 18 550:-  Flyg från Arlanda, Göteborg & Köpenhamn
www.duvres.se

Fira påsk i Jerusalem!Fira påsk i Jerusalem!Fira påsk i Jerusalem!Fira påsk i Jerusalem!Fira påsk i Jerusalem!
25 mars - 3 april 201825 mars - 3 april 201825 mars - 3 april 201825 mars - 3 april 201825 mars - 3 april 2018

Reseledare: Anders Sjöberg
Guide: Irén Kärrbrandt

Fira påsk i Det Heliga  Landet  med KG & Gun Eva Larsson

Flera resenärer är med i Pingst brass i Ö-vik så det kommer
att bli härlig sång och musik på resan.

Läs mer om resan och utflykterna på www.duvres.se

Israel  28 mars - 6 april 2018Israel  28 mars - 6 april 2018Israel  28 mars - 6 april 2018Israel  28 mars - 6 april 2018Israel  28 mars - 6 april 2018

Pris: från 18 800:-  Flyg går från Arlanda,  Göteborg & Köpenhamn
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14-23 APRIL 2018

VÅRENSVÅRENSVÅRENSVÅRENSVÅRENS STORA R STORA R STORA R STORA R STORA R
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Dagsprogram
Dag 1. 14 april.  Vi flyger från Arlanda och Göteborg till Israel.
Vi anländer på eftermiddagen/kvällen och åker sedan till vårt
hotell i Tiberias.

De första dagarna tillbringar vi i det vackra Galiléen, och
naturligtivs ingår en båttur på vår ”söndagskolesjö”. Vi
besöker de kända platserna och åker även upp på det bördiga
Golan och från den utslocknande vulkanen Har Ben Tal
skådar vi ut över Syriska slätten. Vi lyssnar till berättelser om
de militära fältslagen.

På vägen till Jerusalem utforskar vi Nasaret Village och ser
hur folk levde på Jesu tid. Vi fortsätter till Karmelberget och
Elia platsen.

I Jerusalem besöker vi bl.a. Davids stad, nyligen utgrävd och
där går vi ned till Hiskias tunnel. De som önskar går igenom
tunneln och påminns om berättelsen när över 100 000
soldater belägrade Jerusalem på kung Hiskias tid. Man
kommer ut vid Siloadammen.  Vi får också besöka ett
absorptionscenter där vi får möta nya judiska immigranter
som fått återvända till sitt gamla hemland. Vi besöker också
Latrun som är ett krigsmuseum. Där vi får lyssna till Israels
kamp i modern tid när vi från höjden spanar ut över Ajalons
dal där Josua bad den frimodigaste bön som kanske någon
har bett, då han befallde solen och månen att stå stilla.

Vi besöker de älskade platserna som Olivberget, Getsemane,
Golgata och Trädgårdsgraven, Betlehem, Yad Vashem, Västra
muren och vandrar via Dolorosa och mycket mer.....

På kvällen den 18 april är det fyrverkeri, dans, glädje och
underhållning på stan. Olika musikband sjunger från olika
platser och Israel firar det stora 70-års jubileet.

Efter dagarna i Jerusalem färdas vi genom Juda öken och gör
ett kort stopp i Jeriko. Vi stannar till vid den vackra oasen Ein
Gedi, där den som önskar kan gå upp mot Davids vattenkälla.
Vi passerar Masada och sedan kan vi flyta omkring i Döda

Resan avslutas med sköna dagar i EilatResan avslutas med sköna dagar i EilatResan avslutas med sköna dagar i EilatResan avslutas med sköna dagar i EilatResan avslutas med sköna dagar i Eilat

Havet innan vi fortsätter till Eilat där resan avslutas med
några sköna dagar med sol och bad.

Dag 10 den 23 april påbörjas hemresan. Vi åker buss till
flygplatsen i Tel Aviv och passerar förbi Beer Sheva och
fortsätter genom Negev och får se hur öknen blommar
innan det är dags att lämna Israel

Israel fIsrael fIsrael fIsrael fIsrael firarirarirarirarirar
70 år70 år70 år70 år70 år



EXEXEXEXEXTRATRATRATRATRATURER:TURER:TURER:TURER:TURER:
Under fridagarna i Eilat

erbjuds det möjlighet
att följa med på två

extraturer.
En heldagstur erbjuds till

den rosafärgade klipp-
staden Petra i Jordanien.
Numera utsett till ”ett av

jordens underverk”. Läs mer
om detta på  s. 7.

Det erbjuds också en båttur
på Röda Havet. Vi äter god
nygrillad mat,  badar och

möjlighet att dyka bland de
berömda korallreven.

Minst 15 pers. krävs  för att
extraturerna

ska kunna genomföras.

INFORMATION:
FLYG:   Vi flyger med  Turkish Airlines från Arlanda och
Göteborg.

HOTELL:
Hotel Golan, Tiberias
Jerusalem Garden, Jerusalem  (Ca 3km till Gamla stan
m.m)
Nova Hotell, Eilat  ( 1000 meter från stranden)
Eilat har flera populära shoppingcenter och många
restauranger.

INGÅR  I RESANS PRIS  15 900:-
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  tillkommer.

RESA TILL RESA TILL RESA TILL RESA TILL RESA TILL ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL

ANMÄLNINGSAVGIFT:   1500:-
ENKELRUM :  4 900:-
BARNRABATT: 2 500-   (Gäller barn under 12
år som delar rum med  2 vuxna.)

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
825kr/pers vid resor  med totalpris 15 000 -
18000kr, 975 kr vid resor  med totalpris 18 001-
21 000kr.
Bokas i samband med inbetalning av
anmälningsavgiften. (Tänk på att ett enkelrum-
stillägg ökar totalpriset).

Boka din resa genom att gå in på vår
hemsida www.duvres.se  eller  tel.  0278-
16005.

9

Dopplatsen Yardenit vid Jordanfloden

Reseledare: Göran Duveskog & Birger Skoglund
Gudie: Joen Lindkvist       Sång: Lotta Bornö

Vi har 100 platser på resan!Vi har 100 platser på resan!Vi har 100 platser på resan!Vi har 100 platser på resan!Vi har 100 platser på resan!
60 platser redan sålda - boka din plats snarast60 platser redan sålda - boka din plats snarast60 platser redan sålda - boka din plats snarast60 platser redan sålda - boka din plats snarast60 platser redan sålda - boka din plats snarast
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Dag 1. Avresa och transfer till vårt hotell i Tiberias.
Dag 2. Båttur Gennesarets sjö, Saligprisningarnas berg, Kapernaum, Golanhöjderna.
Dag 3. Primatkapellet, Nasaret, Karmelberget, transfer till Jerusalem.
Dag 4. Oljeberget, Getsemane Örtagård, St.Anna kyrkan, Via Dolorosa, Västra muren.
Dag 5. Betlehem, Herdarnas äng, Födelsekyrkan, Sions berg, Övre Salen, Jaffa Gate.
Dag 6. Gordons Golgata, Trädgårdsgraven, Davids stad, Hiskias tunnel, Yad Vashem.
Dag 7. Jeriko, Masada, Döda Havet, ankomst på eftermiddagen till hotell i Eilat.
Dag 8-10. Fridagar i Eilat.
Dag 11. Transfer till flygplats och hemresa.

Pris: 17 600:-
Flyg från Göteborg
Hotell:
Ginnosar Inn, Tiberias
King Solomon, Jerusalem
Hotel Nova, Eilat

Läs det utförliga dagsprogrammet och boka er resa
på vår hemsida: www.duvres.se

Israel från norr till söderIsrael från norr till söderIsrael från norr till söderIsrael från norr till söderIsrael från norr till söder
 9-19 april med Pär Alfredsson & Lennart Åkerlund

Guide: Joen Lindkvist

Israel 12 -21 aprilIsrael 12 -21 aprilIsrael 12 -21 aprilIsrael 12 -21 aprilIsrael 12 -21 april
Reseledare: Lasse Levén

Dagarna fylls med besök till bl a. Karmelberget, Nasareth, en båttur på
Gennesarets sjö, Saligprisningarnas berg, Kapernaum, Golanhöjderna,

Sionsberget, Oljeberget, Getsemane örtagård, Betlehem, Gordons
golgata, Yad Vashem och Döda Havet. Resan avslutas med fridagar i

Netanya, med möjlighet till egna äventyr eller sol och bad.

Lasse Levén är sedan många år pastor i
Alunda. Han har ett varmt hjärta för Israel
och Guds löften till sitt folk
Guide: Kicki Toledano
Pris: 15 700:-
Hotell: Hotel Golan, Tiberias
Prima Park, Jerusalem
Nova Hotell, Eilat
Halvpension hela resan
Flyg: Turkish Airlines från Arlanda

Läs hela dagsprogrammet och boka på
vår hemsida:

www.duvres.se eller
ring oss på 0278-16005.

Reseledare: Lasse Levén
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ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL

Monika och Åsa har gjort många resor till Israel, och
reser igen med en grupp under det stora jubileumsåret
2018. Förutom att man får se de mest kända platserna

så ingår alltid några sköna dagar på kibbutzhotellet i
Ein Gedi vid Döda Havet.  Gruppens storlek är runt 20

personer och får därmed en mer familjär prägel.
Se program www.duvres.se

Pris: 16 390:-     Flyg från Göteborg

21 april - 1 maj

Reseledare: Åsa Evegren & Monika Öholm.

ISRAEL tillsammans medISRAEL tillsammans medISRAEL tillsammans medISRAEL tillsammans medISRAEL tillsammans med
GerGerGerGerGertOtOtOtOtOvvvvve Liw och grupp fråne Liw och grupp fråne Liw och grupp fråne Liw och grupp fråne Liw och grupp från

Hudiksvall 19-28 aprilHudiksvall 19-28 aprilHudiksvall 19-28 aprilHudiksvall 19-28 aprilHudiksvall 19-28 april
Kaplan: GertOve Liw Reseledare: Gunnar Canslätt

* Nasaret Village, Gennesarets sjö, Kapernaum,
Saligprisningarnas berg men även Korasin och Betsaida. Vi får också se den sagolikt

vackra naturparken Sachne, med dess varma källor.

Jerusalem med sina storslagna platser: Olivberget, Getsemane, Golgata, Old City, Betlehem, Yad
Vashem m.m. Resan avslutas i Eilat och på vägen dit får man möjlighet till bad i Döda Havet. Se

program och hjärtligt välkommen med Din anmälan!    www.duvres.se  Pris: 16 700:-
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Israel Israel Israel Israel Israel 4 -14 maj4 -14 maj4 -14 maj4 -14 maj4 -14 maj
Anders SjöberAnders SjöberAnders SjöberAnders SjöberAnders Sjöberg och Ingemar Höögsg och Ingemar Höögsg och Ingemar Höögsg och Ingemar Höögsg och Ingemar Höögs

med grupp från Uddevallamed grupp från Uddevallamed grupp från Uddevallamed grupp från Uddevallamed grupp från Uddevalla

Israel 1-10 maj
Ledare: Roland Petersson och

Lars-Erik Lönnebo

Upplev Galiléen, Jerusalem, Döda Havet och härliga fridagar i Eilat.
En resa där du också får se en del ”nya” platser.

Under resan besöker vi de klassiska platserna som Karmelberget, staden
Dan, Katzrin, utgrävningarna i Magdala, Saligprisningarnas berg, Kapernuam,

David stad, Tempelinstutet,
Trädgårdsgraven, Yad Vashem och det gamla bibliska Shilo.

Under resan kommer det på kvällarna att vara fördjupande föreläsningar om
den bibliska historien och dess platser. Under de avslutande dagarna finns
möjlighet att välja om man vill bada i Eilat eller om man vill anmäla sig till

extrautflykterna som går till klippstaden Petra och Timnaparken.

Platserna är i första hand reserverade för gruppen från Uddevalla

Kaplan: Anders Sjöberg
Guide: Irén Kärrbrandt

Pris: 17 900:-
Flyg från Göteborg

En klassiska rundresa - Pris 16 600:-
Resan går genom Galiléens vackra landskap med
Saligprisningarnas berg, Gennesarets sjö, Nasaret,

Karmelberget och mycket mer. Vi fortsätter till Jerusa-
lem  med alla de storslagna platserna. Vi får också

besöka Elah dalen där David besegrade Goliat. Vi badar
i Döda Havet och bestiger Masadaklippan. Resan

avslutas med några nätter i Netanya då vi avnjuter några
sköna dagar invid Medelhavet.

Se vår hemsida www.duvres.se för dagsprogrammet.

Flyg från Arlanda med Turkish airlines.
Hotell: Tibierias Golan, Jerusalem Prima Park,

Netanya Season

Församlingsresa med

Pingstkyrkan, Skellefteå

Församlingsresa med

Pingstkyrkan, Skellefteå
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Israel
3-12 maj
Reseledare:

Gunilla & Kjell Lindstedt
Gunilla & Kjell

Israel 4-13 maj

Reseledare Eva & Hans Marklund samt Karin & Hans Jansson

Flyg från Göteborg och Arlanda

Kjell och Gunilla har lett många resor till Israel, ofta tillsammans med Kanal 10. Nu planerar de en
resa i maj 2018, där de kombinerar de viktigaste platserna med en del  nya  besök. Kjell och Gunilla

är erfarna reseledare med god kunskap om resmålet
Flyg: Arlanda och Göteborg

se program www.duvres.se  Pris; se hemsidan.

Färdas runt i Galiléen, bestiga Karmelberget med storslagen utsikt över
Harmageddonslätten, från vulkanen Har ben Tal ser du över den syriska slätten. Du

besöker de kända platserna i Galiléen och sedan Jerusalem, du vandrar nedför Olivberget
till Getsemane, Old City, Golgata, Yad Vashem och mycket mer. Du får bada i Döda

Havet och resan avslutas med härliga dagar i Netanya. Pris se hemsidan!
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DrömresanDrömresanDrömresanDrömresanDrömresan
20182018201820182018

Israel 10-17 majIsrael 10-17 majIsrael 10-17 majIsrael 10-17 majIsrael 10-17 maj
TTTTTommy Liljaommy Liljaommy Liljaommy Liljaommy Lilja

FÖLJ MED KANAL 10 FÖLJ MED KANAL 10 FÖLJ MED KANAL 10 FÖLJ MED KANAL 10 FÖLJ MED KANAL 10 TILL ISRTILL ISRTILL ISRTILL ISRTILL ISRAEL AEL AEL AEL AEL 16-2316-2316-2316-2316-23MARSMARSMARSMARSMARS  2018  2018  2018  2018  2018

Ledare: Hans & Eva Marklund, Börje & Britt ClaessonLedare: Hans & Eva Marklund, Börje & Britt ClaessonLedare: Hans & Eva Marklund, Börje & Britt ClaessonLedare: Hans & Eva Marklund, Börje & Britt ClaessonLedare: Hans & Eva Marklund, Börje & Britt Claesson

10 dagar i Israel med

kyrkoherde Lars Nilsson
från Söderhamn

20-29 maj

Galiléen
Nasaret
Jerusalem
Betlehem
Döda Havet
Jeriko
Boka online wwwBoka online wwwBoka online wwwBoka online wwwBoka online www.duvres.se.duvres.se.duvres.se.duvres.se.duvres.se

Mer info  om resan, kontakta Kanal 10Mer info  om resan, kontakta Kanal 10Mer info  om resan, kontakta Kanal 10Mer info  om resan, kontakta Kanal 10Mer info  om resan, kontakta Kanal 10
wwwwwwwwwwwwwww.kanal10.se  .kanal10.se  .kanal10.se  .kanal10.se  .kanal10.se  TfTfTfTfTfel 0476-53350el 0476-53350el 0476-53350el 0476-53350el 0476-53350

Endast fem platser kvar,

därefter väntelista!



ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL
4 -11 MAJ4 -11 MAJ4 -11 MAJ4 -11 MAJ4 -11 MAJ

Ledare: Stefan & Christina EdeforsLedare: Stefan & Christina EdeforsLedare: Stefan & Christina EdeforsLedare: Stefan & Christina EdeforsLedare: Stefan & Christina Edefors

Under en vecka reser vi runt i Israel och upplever både Galiléen
med båttur på Gennesarets sjö, Jerusalem, Döda Havet och resan

avslutas med sköna dagar i metropolenTel Aviv med kanske
Medelhavets finaste stränder. Boende på mycket populära hotell

med bästa läge. För bokning och info www.duvres.se
Pris 15 900:-  Flyg från Arlanda

ISRAEL  ISRAEL  ISRAEL  ISRAEL  ISRAEL  11-20 maj11-20 maj11-20 maj11-20 maj11-20 maj

Ledare: Donald Berggård & Roland AntonssonLedare: Donald Berggård & Roland AntonssonLedare: Donald Berggård & Roland AntonssonLedare: Donald Berggård & Roland AntonssonLedare: Donald Berggård & Roland Antonsson
Klassisk rundresa men i lugnare tempo där du  få uppleva alla de stor-
slagna platserna som Det heliga Landet har att visa upp;  Jerusalem,
Galiléen, Döda Havet. Resan börjar med en fridag i Netanya invid

Medelhavet och avslutas med en fridag då man kan uppleva Jerusalem
på egen hand. För mer info se www.duvres.se

Flyg från Göteborg Pris: 16 700:-
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Tre oförglömliga dagar i Jerusalem och en vecka i Eilat!

För mer information om våra resor samt bokning,
besök vår hemsida: www.duvres.se

info@duvres.se               0278-16005

Resan startar med två härliga dagar  i Jerusalem med besök på Oljeberget,
Getsemane, Trädgårdsgraven m.m.  Möjlighet att besöka Betlehem eller Yad Vashem
erbjuds. Därefter går resan ner genom Juda öken till Döda Havet där man får
möjlighet att bada, innan vi åker vidare till vårt hotell i Eilat. Här spenderar vi nästan
en hel vecka med sol & bad. Här är det sommar året runt och  man väljer  mellan
lugna dagar eller extraturer till Petra (se s. 7) och båtkryssning på Röda Havet. Varför
inte göra egna utflykter till undervattensobservatoriet, dyka bland koraller och
färgglada fiskar eller ta chansen att simma bland delfiner? I Eilat finns också flera
stora nya shoppingcenter.
Två sångkonserter med Mikael i hotellets lobby och Israelstudier med Göran.
Det är en resa med mycket glädje och en populär tid att resa när vintern forfarande
håller sitt grepp om Sverige. Välkommen med!

” En resa för alla åldrar”

Välkommen att följa med
Carin & Göran Duveskog,  Linda & Mikael Järlestrand

på vår populära vinterresa!

Ca pris: 13 450:-, 10 dgr.
Barnpris: 10 950:-
Se program o villkor på Hemsidan
Inkluderar flyg, hotell med frukost och
middag hela resan samt utflykter enligt
programblad.
Hotell:  Prima  Park, Jerusalem
Ceasar hotell, Eilat.
Flyg:
Från Arlanda och Köpenhamn.
Från Göteborg (tillägg 300kr)

VÄLKOMMEN!

Följ med Göran & Carin Duveskog, Linda & Mikael Järlestrand
Tre dagar i Jerusalem och 1 vecka i Eilat

Vinterresa till sommarvärmen
i Eilat

Porto Betalt B

Renshammarvägen 8B
821 50 Bollnäs

23 FEB. - 4 MARS  2018
35 platser redan bokade!

Många resenärer återkommer år från år på
denna resa. I Eilat bor vi på hotel Ceasar,

200 m från havet.

Fyra timmars båtkryssning på Röda Havet


