Israel från norr till söder
med guiden Joen Lindqvist

Galiléen Jerusalem
Betlehem Döda Havet Eilat

Israel 5-16 april 2019
”I Jesu fotspår”
Följ med till Israel 5-16 april 2019!
Välkommen på en spännande resa i ”Jesu fotspår”. Guide i ”det
heliga landet är Joen Lindqvist. Reseledare, Pär Alfredsson,
Pastor från Öckerö och Lennart Åkerlund pastor från Kungälv.
Resan anordnas av Duveskogs Resebyrå AB Bollnäs

Boka online: www.duvres.se tel 0278-160 05
Frågor: Ring Pär Alfredsson 070-227 40 77 eller
Lennart Åkerlund 070-227 31 91.

Dag 1. Flyg från Göteborg
till Tel Aviv, därefter
transfer till vårt hotell i
Tiberias.
Dag 2. Vi börjar dagen med
en andakt vid Genesarets
strand och beger oss
därefter ut på en båttur på
sjön.
Efter båtturen fortsätter vi
till Saligprisningarnas berg
och därefter Kapernaum.
Som lunch får vi möjlighet
att smaka den berömda
”Petrusfisken”. Efter lunch
besöker vi Golanbergen
där man från den
slocknade vulkanen Har
Ben Tal har en underbar
utsikt över den syriska
slätten där de stora
pansardrabbningarna ägde
rum 1967 och 1973.
Dag 3. Vi startar dagen
med ett besök i
Primatkapellet vid sjön där
Jesus uppenbarade sig för
sina lärjungar; ”Simon
Jonas son, älskar du mig?”,
det var frågan Jesus ställde
till Petrus. Vi fortsätter till
Nasaret där vi får se
mellanösterns största och
vackraste kyrka byggd över
platsen där jungfru Maria
bebådades. Vi fortsätter
till Karmelberget där
profeten Elia utmanade
Baals profeterna. Sedan
fortsätter vi till Jerusalem,
vi stannar till vid Caesarea
vid havet. Middag väntar
på hotellet.
Dag 4. Dagen börjar på
Oljeberget, varifrån vi har
en betagande utsikt över
Jerusalem. Vi vandrar till
”Tårarnas kapell” och
fortsätter sedan till
Getsemane Örtagård där vi
har gudstjänst. Sedan

besöker vi St Anna kyrkan.
Därefter går vi Via
Dolorosa och kommer till
Gamla stan där vi sedan
äter lunch. Efter lunch
besöker vi Västra muren.
Dag 5. Vi inleder dagen
med ett viktigt besök vid
Yad Vashem, en
minnesplats över
judeutrotningen under
andra världskriget. Vi
fortsätter till
utgrävningarna vid Davids
stad, och går i Hiskias
tunnel. Därefter åker vi till
Betlehem, Jesu
födelsestad. Vi besöker
Herdarnas äng,
födelsekyrkan och en
populär souveniraffär där
man säljer julkrubbor i
olivträd och mycket annat
också. Vi planerar också
att besöka pastor Nihad
Salman om det är möjligt.
Dag 6. Dagen börjar med
ett besöker Gordons
Golgata. Här intill
Trädgårdsgraven har vi
gudstjänst med
nattvardsfirande samt
förbönsstund. Det var i
denna miljö Maria mötte
den uppståndne Jesus.
Även du får titta in i graven
och konstatera att den är
tom. Vi fortsätter sedan till
Hanegällets kyrka byggt
över Kaifas palats, där en
gång Petrus förnekade
Jesus, där förvarades också
Jesus natten till
Långfredagen. Sedan
vidare till Sions berg och
Övre Salen. Vi avslutar
med Jaffaporten och
basargatorna i Gamla stan.
Dag 7. Vi lämnar
Jerusalem och reser
genom Juda öken. Vi

stannar till i Jeriko, en av
världens äldsta städer. Vi
ser Frestelsens berg och
Sakeus trädet. Sedan
besöker vi dopstället
(Betania) öster om Jeriko.
Vi åker sen vidare till
Ahavafabriken och
därefter Massada där vi får
lyssna till den spännande
berättelsen om judarnas
kamp mot romarna år 73
e.Kr. (Inträdet ingår ej).
Sedan badar vi i Döda
Havet, jordens lägsta
punkt och kanske världens
märkligaste insjö med ca.
33% salter. (Avstår du
Masada får du mer tid vid
Döda Havet). Längs vägen
passerar vi också Qumram,
med grottorna där man
fann de berömda Döda
Havsrullarna. På
eftermiddagen fortsätter
vi till vårt hotell i Eilat.
Dag 8-10. Fridagar! Sol,
bad och shopping i det
härliga Eilat.
EXTRA TURER
En förmiddag erbjuder vi en
båttur på Röda Havet. Äter
god grillad mat på båten,
badar och har chans att se
lite av de berömda
korallreven. Pris 350 kr.
Den som önskar kan också
boka en extra tur till den
berömda klippstaden Petra i
Jordanien. Priset ca 345 USD,
extraturer betalas på plats.

Dag 11. Vi har en lugn
förmiddag innan vi
påbörjar vår resa hem med
transfer från hotellet till
flygplatsen som vi når på
kvällen.
Dag 12 Flyget går strax
efter midnatt och vi landar
i Göteborg ca kl 10.05

INGÅR I RESANS PRIS:

19.780:Flyg, flygskatt, transfer mellan
flygplats och hotell i Israel, del i
dubbelrum, halvpension hela
resan(frukost och middag
dagligen), utflyktsprogram och
entréavgifter enligt specifikation i
denna folder, lokala guider och
erfaren reseledning.
ENKELRUMSTILLÄGG: 7100:BARNRABATT: 3500:- (gäller för
barn under 12 år som delar rum
med två betalande vuxna)
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck,
reseförsäkring (ingår vanligtvis i
hemförsäkringen), inträde till
Massadaklippan ca 23 USD, dricks
ca 210 shekel.
FLYG: Flyg från Göteborg med
Turkish airlines.
HOTELL: Ginnosar Village, Tiberias
Prima Kings, Jerusalem
Hotel Nova, Eilat

VILLKOR
FÖR ANMÄLAN, BETALNING OCH
AVBOKNING
Du anmäler dig till resan genom vår
hemsida eller direkt kontakt med oss.
Sedan betalar ni in en anmälningsavgift
på 1500kr/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 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
genomförs resan med annan
reseledare.

