Välkommen att följa med på en unik resa där vi
upplever Israel till fots och vandrar i Jesu fotspår genom
Galileen och dessutom vandrar vi delar av vägen upp till
Jerusalem. Vi får njuta av de vackra vyerna i
ökenområdet kring Döda havet. Packningen behöver
givetvis inte bäras, bussen tar ert bagage och hämtar oss
efter vandringarna, om vandringen inte går hela vägen
till hotellet.
Dag 1 fredag 13/3
Dagen börjar tidigt med avresa mot Israel. Vi landar på
eftermiddagen och vi beger oss mot hotellet i Nazaret. Vi
äter middag tillsammans och för den som vill så finns
det möjlighet att strosa lite på egen hand i staden under
kvällen.
Dag 2 lördag 14/3
Vi börjar dagen med en kort vandring genom
marknaderna i Nasarets basarer. Vi besöker den vackra
Bebådelsekyrkan i Nazareth och börjar därefter dagens
vandring, en omkring 5 km lång terrängvandring, mot
Sepphoris. Josephus kallade Sepphoris för Galiléens juvel
och ruinerna efter staden ligger på en höjd med vacker
panoramautsikt över Bet Natofa dalen. På kvällen väntar
middag och övernattning på hotell i Galileen.
Dag 3. söndag 15/3
Dagen börjar tidigt med dagsvandring i terräng från
kibbutz Lavi över Hattins horn till Hamam dalen och
Arbel berget. Vi räknar med att gå över milen och dagen
avslutas i det vackra nyöppnade Magdala, staden där
Maria från Magdalena levde. Middag och övernattning i
Galileen
Dag 4. måndag 16/3
Dagen spenderar vi runt Genesarets sjö, där vi vandrar
ner för Saligprisningarnas berg mot sjön och promenerar
förbi platsen för brödundret och vidare mot Capernaum,
en vandring på ca 5 km allt som allt. Efter lunch kör
bussen oss söderöver genom Jordandalen till den kibbutz
vid Döda Havet som vi kommer att övernatta på.

Dag 5 tisdag 17/3
Idag vandrar vi längs ”Sugar trail”. Den gamla vägen
man använde för att transportera kryddor från döda
Havet mot Jerusalem. Vi vandrar mot Nebi Moussa
(den förmodade platsen för Mose grav) vidare
genom den hissnande natursköna öknen Wadi Quelt
mot St George klostret och Qumrangrottorna där
man 1947 hittade de 900 handskrivna
pergamentrullarna, också kallade döda Havsrullarna.
Dag 6 onsdag 18/3
Vi får njuta av Jerusalems höjdpunkter idag. Dagen
börjar vi med den vackra utsikten över staden från
Oljeberget. Vi vandrar sedan genom Kidrondalen ner
mot Getsemane. Vi besöker även Herdarnas äng i
Betlehem, går längs via Dolorosa och besöker Heliga
gravens kyrka, västra muren och de judiska
kvarteren idag.
Dag 7 torsdag 19/3
Vi börjar dagen vid trädgårdsgraven och får njuta av
en lugnet i den lummiga trädgården innan vi åker
ner mot Eilat. Vi stannar vid Masadaklippan och
njuter av den vackra utsikten över slätterna vid
Döda havet. Vi får höra den spännande historien om
hur en grupp judiska motståndsmän under slutfasen
av judiska kriget mot romarna tog en sin tillflykt till
fästningen och höll stånd under flera års belägring.
Vi reser via Döda havet där vi tillbringar lite tid så
att vi kan ta oss ett svalkande dopp och testar hur
det är att flyta som korkar i det salta vattnet. Under
eftermiddagen reser vi sedan vidare mot några
dagars avkoppling i semesterparadiset Eilat. Middag
och övernattning på hotellet i Eilat.
Dag 8 fredag 20/3
Fridag i Eilat
Dag 9 lördag 21/3
Fridag i Eilat
Dag 10. söndag 22/3
Dags att åka hem och vi lämnar Eilat för transfer till
flygplatsen. Vi flyger på eftermiddagen och landar
hemma i Sverige strax före midnatt.

RESELEDARE: Göran Oscarsson är pastor i Korskyrkan i Gävle.
Han har lett resor till Israel i över 20 år och är en genuin, trevlig
reseledare som bjuder på sig själv och gör allt för att gruppen att
trivas. Vid sin sida har han dessutom pastor Daniel Oscarsson
och Robin Säker.
GUIDE: Iren Kärrbrant är en kunnig licensierad israelisk
guide med bibel och arkeologi som specialintresse. Van
vandringsguide!

PRIS: 17980 kr

PRAKTISK INFORMATION: Bagage behöver inte bäras med utan
transporteras med buss till hotellet. På en vandringsresa går vi i terräng.
En dagsetapp är ofta mellan 10-15 km och vi börjar ibland tidigt för att
utnyttja dagens ljusa timmar. Terrängen är ofta grusstigar, både uppför
och nerför. Ingångna vandringskängor med bra sulor är ett måste. Vi går
inte fort men vissa dagar kan vandringen vara ansträngande. Ta med en
ryggsäck för vattenflaska, handsprit och snacks och extrakläder under
vandringarna.

PRISET INKLUDERAR:
Hotell med frukost och middag dagligen, transfer samt
utflykter enligt programblad inkl transport av bagage
ENKELRUMSTILLÄGG: 6100 kr
BARNRABATT: 3050kr (för barn under 12 år som delar rum
med två vuxna)
HOTELL: Villa Nazareth 1 natt, Kibbutz Lavi 1n, Karei

Deshe 1 n, Kibbutz Kalia 1n, Sephardic house 2n, Nova
Hotell 3n.
FLYG: Lufthansa
AVRESEORT: Arlanda, Köpenhamn eller Göteborg
INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
825 SEK i dubbelrum och 1155 SEK i enkelrum.

www.duvres.se
info@duvres.se
Tel: 0278-16005
REGLER för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer sedan sin anmälan
genom att betala in en anmälningsavgift på minst 1500 kr/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 betalar anmälningsavgiften 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 prisändringen 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.

