Häng med till Israel 2022
”Äntligen kan vi göra denna sedan så länge planerade resa. P.g.a. covidpandemin fick vi skjuta upp allt men nu är den
högaktuell igen. Fantastiskt!!! Såå spännande. Efter alla dessa resor som vi gjort under årens lopp vet vi att en resa till
Israel tillsammans med andra, få dela upplevelsen av detta land och folk, att få se alla platser, ha
möten med lovsång och inspirerande undervisning och samtidigt ha en rolig och händelserik resa är
livsförvandlande. Vi har sett detta så många gånger. Så tveka inte - häng med”
Res med unga vuxna till Israel med Citykyrkan Stockholm! Du som är ung vuxen (19-35 år) har möjlighet att åka med
oss till Israel i september i år. Vi kommer att under nio dagar resa genom Israel från norr till söder och se fantastiska
platser, höra om grymma mirakler som Gud gjort och gör fortfarande. I början på september flyger vi från Arlanda.
Under 8 dagar åker vi sedan till olika platser tillsammans med vår egen kvinnliga ”Indiana Jones” guide Irén Kärrbrant
som är en expert på Israel och talar flytande hebreiska! Med en vild blandning av att besöka coola platser samt att få
en förståelse av Guds helt unika plan och syfte med detta land och folk är en upplevelse som man inte glömmer i
första taget! Vi bor på olika platser, i flerbäddsrum för att hålla ner priserna. Det finns möjlighet till annat rum med
då extra tillägg. Vi kommer att bada, åka båt på Gennesarets sjö, shoppa i Old City i Jerusalem, besöka
Trädgårdsgraven och Västra muren bl.a. samt ha härliga möten med både lovsång och undervisning om Israels
och judarnas dåtid, nutid och framtid! Och då kunna förstå hur vi som kristna är kopplade tillsammans med dem!
Att vandra i häftiga Hiskiatunneln och guppa en stund i Döda Havet insmorda i hälsosam havslera är bara en del
av allt vi kommer att vara med om under denna grymma vecka!
Dag 1 Torsdag 1/9 Avresa från Stockholm med Austrian kl 09.35 med
mellanlandning i Wien. Ankomst Tel Aviv kl 17.45. På Ben Gurions
flygplats möts vi av vår guide Irén Kärrbrant och bussen som tar oss till
Genesaret för övernattning på kibbutz Shaar haGolan. Det är ca två
timmar resa dit från flygplatsen. Middag på hotellet och samling för
information om dagarna som ligger framför.
Dag 2 Fredag 2/9 Denna förmiddag ägnas åt Nytestamentliga platser. Vi
besöker utgrävningarna och den vackra kyrkan i det nyöppnade Magdala,
staden där Maria levde under Jesu tid. Sedan kör bussen upp på
Saligprisningarnas berg och vi vandrar ner mot Genesarets strand med
utsikt över både sjön och kullarna, med undervisning om Bergspredikan.
Därefter är det en kort promenad till Tagbha vid sjöns nordvästra strand,
området är sammanknippat med många av de under Jesus gjorde. Vi kör
upp på Arbelberget för en fantastisk vy över Genesarets sjö och den som
vill kan klättra ner för Arbel. Vi avslutar dagen med en båttur på
Genesaret. Middag och övernattning på hotellet.
Dag 3. Lördag 3/9 Idag bär det iväg upp på Golanhöjderna och till
Katzrins Talmudiska by, en rekonstruktion på plats av en judisk, nästan
två tusen är gammal by, upptäckt efter 1967. Därefter till det vackra natur
- reservatet Dan där de bäst bevarade lämningarna från första templets
tid finns. Middag och övernattning på hotellet.
Dag 4 Söndag 4/9 Vi besöker den vackra dopplatsen Yardenit och lämnar
sedan Galileen och Genesarets sjö bakom oss genom att köra genom
Jordandalen mot Döda Havet. På vägen dit kör vi in Jericho och den
Palestinska autonomin för en vy över staden och eventuellt ett möte med
den lilla kristna församlingen där. Vi stannar till i Qumran som ligger vid
Döda Havets nordvästra strand., där döda havsrullarna hittades för 70 år
sedan. Sedan är det dags för ett dopp i det 33% salthaltiga Döda Havet.
Det tar ungefär en trekvart att köra därifrån upp till Jerusalem och till
hotel Gold som ligger centralt i västra Jerusalem, i närheten av

Ben Yehuda och Jaffagatan och gör det möjligt att lära känna staden
på egen hand på kvällarna. Middag och övernattning på hotellet i
Jerusalem

Dag 5 Måndag 5/9 Tidig morgon då vi ska spendera förmiddagen i
Davids stad, där landets kanske allra viktigaste arkeologiska
utgrävningar sker. Där, om inte annars, blir bibeln levande på ett
mycket handfast sätt. Vi går bl a ner till Gihon källan, genom kung
Hiskias tunnel, till Siloams pool och går en bit genom dräneringstunneln under de autentiska trapporna som ledde pilgrimmerna på
andra temple ts tid från Siloam poolen upp till templet. Väl framme
går vi till tempelplatsens södra del och till de skriftlärdes trappa,
autentiska trappor från andra templets tid. Efter lunch åker vi till
Jerusalems västra delar och besöker Israels museum och den modell
över hur staden såg ut alldels innan förstörelsen år 70. Där finns
även Döda havsrullarna bevarade. Orkar vi tar vi en kort
rundvandring i den arkeologiska avdelningen också. Middag och
övernattning på hotellet i Jerusalem.
Dag 6 Tisdag 6/9 Vi börjar dagen med en utsiktspunkt från
Scopusberget och vandar Kidrondalen ner till Getsemane. Vi åker in
i den palestinska autonomin för lunch och besök i kyrkan vid
Herdarnas äng. Denna dag kommer vi också till Yad vaShem,
minnesmonumentet över förintelsen. På vägen tillbaka till hotellet
ges det möjlighet för den som vill att stanna till vid Jerusalems
lokala marknad, Machne Yehuda. Middag och övernattning på
hotellet.
Dag 7 Onsdag 7/9 Vi firar nattvard i Trädgårdsgraven på
morgonen och kör sedan till Kettef Hinnom där den äldsta texten
från bibeln hittades 1979. Vi vandrar därifrån till Gabbata och in
genom Sionporten till det judiska kvarteret där vi förhoppningsvis
får möta en rabbin som gärna svarar på olika frågor. Fram på
eftermiddagen besöker vi tempelinstitutet där föremålen för ett
framtida tempel finns klara och vi får kunskap om deras praktiska
och symboliska betydelse. Dagen avslutas vid västra muren. Middag
och övernattning i Jerusalem.
Dag 8. Tordag 8/9 Torsdag Så kom sista dagen i landet och vi
spenderar dagen väster om Jerusalem, kör ner till Ella-dalen och den
plats där David gör entre i bibeln, och ensam möter jätten Goliat.
Händelsen är noga beskriven i 1 Sam 17. Det står skrivet att
filisteerna flydde ända till Sha´araim som på hebreiska betyder "två
portar". Den platsen identifierades år 2007 och vi promenerar upp
till resterna av denna stad som har haft en enorm betydelse för
bibelforskningen. Sen avslutar vi dagen på Saxum, ett nyöppnat
multimedia center där vi kan väva in och fördjupa kunskapen om de
platser vi besökt under veckan, och få en sammanfattning.
Eftermiddagen är fri i Jerusalem.
Dag 9. 9/9 Fredag Avresa mot Ben Gurions flygplats tidigt på
morgon och hemresa kl 07.35 och ankomst till Stockholm kl 15.15

RESANS PRIS: 16480 kr

RESELEDARE: Rosa och Jorge Moreno är pastorspar
i Citykyrkan Stockholm. De har under årens lopp
rest till Israel med olika grupper och församlingar
som tourledare. Har ett stort hjärta för Israel och
det judiska folket.
MEDLEDARE: Gabriel och Judit Gallardo Lantz är
ledare och verksamma i Citykyrkan Stockholm där
Gabriel är bl.a. lovsångsledare och har även diverse
ansvarsområden för vår bibelskola IBIOS. Judit är
pastor och är även koordinator för kursen i
lärjungaskap - Nycklar till Frihet.
GUIDE: Iren Kärrbrant är en erkänd, erfaren och
mycket kompetent både guide och författare som bott
i Israel under 40 års tid.

RABATT I TREBÄDDSRUM: 850 kr
ENKELRUMSTILLÄGG: 500 kr
BARNRABATT: kontakta oss (gäller för barn under 12 år som

bor med två vuxna)
INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan flygplats och
hotell i Israel, del i flerbäddsrum, hotellskatt, halvpension hela
resan dvs. frukost och middag
dagligen. Utflyktsprogram och entréavgifter enligt
specifikation i denna folder, lokal guide och reselening.
INGÅR EJ: Kostnader för luncher och måltidsdryck. Dricks
tillkommer med ca 250 shekel (ca 700 sek)
AVRESEORT: Arlanda
FLYGBOLAG: Austrian Airlines & Swiss International Airlines
HOTELL: Kibbutz Shaar Hagolan , Tiberias
Hotel Gold, Jerusalem
Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer
på vår hemsida eller fråga oss!
Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När
du fått din
bokningsbekräftelse ska en anmälningsavgift på 1500 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband
med att man betalar sin anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör att man får
nästan hela resan
återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.
Avbokningsvillkor: 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 %. Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta
senast 4 veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär. Om vi som
resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 4 veckor före avresan. I sådant
fall återbetalas hela inbetalda summan.
Vi reserverar oss för: prisändringar 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

