Aglowkonferens i Jerusalem
7 – 16 september 2019

Program:
Dag 1: Flyg från Arlanda eller Köpenhamn till Israel.
Hotell i Jerusalem. Middag och fri kväll.
Dag 2: Besök i Davids stad med möjlighet till vandring i Hiskias tunnel
Olivberget, Getsemane, Västra muren, Gamla stan.
Dag 3 – 5: Aglowkonferens i Jerusalem.
Dag 6: Nattvardsgudstjänst i Trädgårdsgraven, Latrun, Beit Shean med bad i varma källor,
hotell i Tiberias.
Dag 7: Galiléen med Banias (Jordanflodens källor), Har Bental, Saligprisningarnas berg,
Kapernaum. Lunch med St. Petersfisk.
Dag 8: Båttur på Genesarets sjö, Nasareth Village, Carmelberget, hotell i Tel Aviv.
Dag 9: Fridag i Tel Aviv med möjlighet till bad, shopping och diverse museer.
Dag 10: Fri förmiddag i Tel Aviv, hemresa.
Utöver konferensdagarna planerar vi också några kvällssamlingar på hotellet
dag 2 och dag 8.
Pris: 18 800:-, varav anmälningsavgift: 1 500 :- som betalas senast 1 mars 2019.
Dricks tillkommer.
Inkluderar frukost och middag varje dag, lunch dag 7, alla inträden enligt program,
transfer till och från flyg. Egen buss och svensktalande guide alla dagar förutom konferensdagarna. 4-stjärnigt hotell i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 7 100:Aglowkonferensen kostar 250 USD och betalas separat. I mån av plats går det att följa med
på resan utan att delta i konferensen. Då har man istället 3 fridagar i Jerusalem.

Regler för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgiften. Detta görs på Duveskogs resebyrå hemsida,
https://www.duvres.se/
Slutlikviden betalas senast ca. 45 dagar innan avresa. Se faktura för exakt datum.
Fram till 45 dagar innan avresa kan du avboka resan till en kostnad på 5% av resans pris, dock lägst 700 kr/person.
44 – 35 dagar före avresa kostar avbokning 25% av resans pris.
34 – 21 dagar före avresa kostar avbokning 50% av resans pris.
20 dagar före avresa kostar en avbokning 100% av resans pris.
I samband med att anmälningsavgiften betalas kan du även betala för ett avbeställningsskydd som gör att man får
nästan hela resan återbetald vid avbokning för t.ex. sjukdom, olycksfall etc. minus en mindre avbokningskostnad. Vid avbokning erfordras läkarintyg.
Obs. Tyvärr har vi endast tillåtelse från försäkringsbolaget (SOLID AB) att sälja avbeställningsskydd fram till erlagd
anmälningsavgift.
Om vi som resebyrå ställer in resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare,
informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor innan avresa. I sådant fall återbetalas hela den summa
respektive resenär betalat inför resan.
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 mindre förändringar i programinnehållet och
eventuellt tryckfel i broschyren, samt om en grupp blir mindre än beräknat kan det hända att någon av
annonserade reseledare uteblir.
Vi reserverar oss också för att om en reseledare blir sjuk eller drabbas av annan oförutsedd händelse som
omöjliggör dennes medverkan, så genomförs resan med annan reseledning.
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.
Garantier:
Duveskogs Resebyrå har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i
Sverige, http://www.kammarkollegiet.se
Reseledare: Cherstin Lindberg.
Cherstin känner Israel väl och har genom åren gjort 14 resor till landet.
Hon har också varit Aglowkvinna sedan tidigt 80-tal och är idag en av de svenska rådgivarna.

AGLOWKONFERENS
Datum: 9-11 September, 2019

Tema: Rätt tid för Israel.
Talare på konferensen:
Jane Hansen Hoyt:

“Jag tror verkligen att det här är vad Herren har indikerat för Aglow år 2019.
Jag ser vårt förhållande till de judiska troende kopplade till Guds kungarikes mandat,
med Jerusalem som centrum för allt, den ultimata platsen för hans regering.”

Asher Intrater, Revive Israel.

Asher reser över hela världen som talare och är starkt engagerade i världsevangelisation, Jesus herravälde, kyrkans enhet och återsamlandet av Israels folk.

Dan Juster, Restoration from Zion.

Dan är en hyllad internationell talare om Israels och den kristna kyrkans förhållande.
Han är författare till flera böcker om den moderna kyrkans ansvar att omfamna
Israel som en nyckel till Guds rike.

Anmälan till konferensen: www.myaglow.org/page.aspx?pid=180
För mer info: www.aglow.org

