ISRAEL
,

26 april – 7 maj 2018

Klassisk rundresa genom Galileen,
Nasaret, Jerusalem & Netanya.
Även besök vid Döda Havet.

Boka din resa nu!
www.duvres.se
0278-16005
info@duvres.se

Resan genomförs med
församlingar från Bergen,
Norge. Amalia Jonäll från
Duveskogs Reseservice finns
med som reseledare.

går resan till Nasareth Village
där vi får se en trädgård med
olivträd, vinpress, olivpress
och en synagoga. Här får vi
en bild av hur den lilla byn
såg ut på Jesu tid. Det är inte
Dag 1. Avresa från Bergens
långt härifrån som Maria
flygplats. Ankomst till Ben
bebådades av ängeln och fick
Gurions flygplats i Tel Aviv
uppdraget att föda Jesus,
och bussresa till vårt hotell i
Guds son. Därifrån går färden
Tiberias.
till Karmelberget där vi äter
lunch på en drusisk
Dag 2. Vi tar sovmorgonen
restaurang. Sedan besöker vi
efter den sena ankomsten.
Elia platsen där profeten
Förmiddagen används för
kallade ner eld från himlen.
avkoppling och fritid. Tid att Vi fortsätter sedan mot
bada i Genesarets sjö eller i
Jerusalem. På kullarna utmed
hotellets pool (om det är
vägen vid Jerusalem finns
öppen). Lunch ordnas på
martyrskogen – 6 miljoner
egen hand. Hotellet har en
träd planterade till de judar
cafeteria men finns också en som aldrig fick chansen att
fin cafeteria nere vid stranden komma hit och som dödades i
vid en souveniraffär. Här
andra världskriget. Väl
finns även en båt som kallas
framme på hotellet väntar
Jesusbåten, man har hittat
middag.
den i vattnet utanför
kibbutzen och den är från
Dag 5. Vi börjar dagen på
Jesutid. Kan mycket väl varit Oljeberget med en
en sådan båt som Jesus och
panoramavy över Jerusalem.
lärjungarna färdades i. Den
Vi vandrar sedan ner för
som önskar kan, på egen
berget på Palmsöndagsvägen,
hand, även ta en taxi intill
förbi Tårarnas kapell till
Tiberias och äta lunch på
Getsemane Trädgård. Efter
någon av de mysiga
lunch besöker vi Yad Vashem,
gaturestaurangerna där.
ett minnesmonument för de
På eftermiddagen åker vi ut
judar som utrotades i andra
på Genesarets sjö med båt. Vi världskriget.
sjunger, läser Bibeln och ber
tillsammans. Runt denna sjös Dag 6. På förmiddagen
besöker vi en plats där man
stränder kallade Jesus sina
kan plantera träd. Vi får
lärjungar. Det var i detta
också vandra genom de
landskap som många
helandeunder ägde rum och judiska kvarteren, förbi den
breda muren från Nehemjas
det var denna sjö som Jesus
tid och därefter ner för
stillade stormen och gick på
trapporna till Västra muren.
vattnet. På kvällen hålls ett
Vi ser även den sjuarmade
informationsmöte.
ljusstaken. Vid västra muren
Dag 3. Heldag i Galileen med får den som vill gå fram till
Saligprisningarnas berg,
muren och be, kanske t o m
Petrusplatsen och
lämna en lapp med sitt
Kapernaum. På
böneämne. Detta anses av
eftermiddagen åker vi upp till många som en av judarnas
Golanbergen, där vi besöker heligaste platser. Bakom den
den utslocknade vulkanen
stora muren finns
Har Ben Tal. Härifrån ser
tempelplatsen, där nu
man ut över den syriska
moskéerna står. Dagens
slätten och hör guiden berätta program avslutas med en
om Israels krig i modern tid. gudstjänst på Övre Salen.
Därefter åker vi tillbaka till
Dag 4. Dagen börjar vid
hotellet för en fri
Jordanfloden där det finns
eftermiddag. Den som önskar
möjlighet till dop. Därefter
kan välja att åka med bussen

till populära shoppinggatan
Mamilla Street och gå på egen
hand. Här finns massor av
restauranger och affärer.
Gatan ligger invid Jaffaporten
så man kan även handla i de
många basarerna. Bussen
hämtar upp en på bestämd
tid, vill man stanna
kortare/längre går det bra att
ta taxi eller spårvagn till
hotellet.
Dag 7. Idag gör vi en
heldagsutflykt till Döda
Havet. På vägen gör vi ett kort
stopp i Jeriko. Vi stannar
också till vid Massada, där vi
får höra den spännande
historien om judarnas kamp
mot romarna år 73 e. Kr.
Efter detta finns det möjlighet
att bada i Döda Havet –
jordens lägst punkt och
kanske märkligaste insjö med
ca 33% salter. Här flyter man
som en kork. Vi återvänder
sedan till vårt hotell i
Jerusalem.
Dag 8. Idag ska vi besöka
Gordons golgata och
Trädgårdsgraven med
nattvardsfirande. På dörren
till graven står det ”He is not
here, he is risen..”!
Vi vandrar sedan genom
Stefanusporten upp till St
Anna kyrkan med
Betesdadammen. Vi fortsätter
Via Dolorosa och de olika
stationerna. Efter lunch har vi
några lediga timmar att göra
vad man vill. Utforska Gamla
stan ännu mer, kanske besöka
Gravkyrkan (ingår ej). På
bestämd tid samlas vi och
reser vidare till vårt hotell i
Netanya.
Dag 9-11. Fridagar i Netanya
med sol, bad & avkoppling.
Här finns en av Israels finaste
sandstränder och mysiga
gågator med restauranger och
caféer.
Dag 12. Busstransfer till
flygplatsen och hemresa.

Ingår i resans pris:
18 900 NOK
Flyg, flygplatsskatter, transfer
mellan flygplats och hotell i
Israel, del i dubbelrum,
halvpension (frukost&
middag dagligen).
Utflyktsprogram och
entréavgifter enligt
specifikation i denna folder,
lokala guider och erfaren
reseledning. Kostnader för
måltidsdryck och dricks
kommer.
ENKELRUM: 6300 NOK
BARNRABATT: 3100 NOK
Flyg – KLM från Bergens
flygplats.
Hotell – Golan, Tiberias.
Prima Park, Jerusalem.
King Solomon Netanya
AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
825kr för resor med tot. pris
15 001-18 000kr.

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
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.

