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Program dag för dag 
 

Dag 1, söndag 5 nov 

Vi flyger från Arlanda på 
eftermiddagen och landar i Tel Aviv 
strax efter midnatt. Transfer till vårt 
hotell i Netanya för övernattning. 
 

Dag 2, måndag 6 nov 

Efter en lång sovmorgon och frukost 
så checkar vi ut från hotellet och kör 
mot Nasaret. Vi besöker Nazareth 
village som ger oss en förståelse för 
hur samhället var på Jesu tid. Vi 
fortsätter till den vackra kyrkan i 
Nasaret där vi minns bebådelsen och 
hur jungfrun Maria fick sin kallelse. 
Vi möter Dina, ledare för det arabisk-
israeliska bibelsällskapet, som 
berättar om bibelarbetet i det heliga 
landet. Därefter tar vi oss till vårt 
Hotel Restal i Tiberias där middag 
väntar. 
 
Dag 3, tisdag 7 nov 

Vi börjar dagen med att ta oss till 
Saligprisningarnas berg, där Jesus höll 
sin så kallade “bergspredikan”.  
Efter detta ska vi strosa omkring i de 
arkeologiska utgrävningarna i 
Kapernaum, dit Jesus flyttade efter att 
ha lämnat Nasaret. 
På eftermiddagen besöker vi 
Golanbergen där man från den 
slocknade vulkanen Har Ben Tal har 
en underbar utsikt över den syriska 
slätten där man ser de slagfält där de 
stora pansardrabbningarna ägde rum 
1967 och 1973. 
 
Dag 4, onsdag 8 nov 

Vi börjar dagen med en härlig båttur 
på Genesarets sjö. Efter båtturen får vi 
också möjlighet att bada i Genesarets 
sjö. 

 
Vi stannar till vid Yardenit, en 
dopplats i floden Jordan innan vi 
fortsätter till Jerusalem och hotel 
Royal Wing, där vi bor de kommande 
4 nätterna.  
 

Dag 5, torsdag 9 nov 

Dagen börjar på Oljeberget, varifrån vi 
har en fantastisk utsikt över 
Jerusalem. Vi vandrar ner till Tårarnas 

kapell och vidare till Alla nationers 
kyrka och Getsemane Örtagård. 
Därefter tar vi oss innanför murarna i 
gamla stan och följer via dolorosa till 
Heliga gravens kyrka. Här väntar 
lunch i de arabiska kvarteren och vi 
kanske får tid att strosa lite på egen 
hand i basarerna innan det är dags att 
röra oss mot Klagomuren som blir 
vårt sista stopp för dagen. 

  
Dag 6, fredag 10 nov 

Idag besöker vi Trädgårdsgraven och 
Gordons golgata. Efter det besöker vi 
Yad Vashem, minnesplatsen efter 
judeutrotningen under andra 
världskriget. Efter lunch åker vi till 
Betlehem där vi besöker Herdarnas 
äng. 
 

Dag 7, lördag 11 nov 

Idag tar vi oss upp på Sionberget där 
vi besöker den övre salen, även kallad 
nattvardssalen, samt 
Förnekelsekyrkan som är byggd över 
den plats där Jesus hölls fången natten 
till långfredagen. Det är också platsen 
där Petrus förnekade Jesus tre gånger. 
Eftermiddagen är fri. 
 
Dag 8, söndag 12 nov 
Vi tar farväl av Jerusalem och reser 

söderut. Vi stannar till för bad vid Döda 

havet ett par timmar där vi flyter som 

korkar i det salta vattnet. 

Sen reser vi vidare till Eilat för ett par 

dagars avkoppling vid Röda havet. 

 
Dag 9-10, mån-/tisdag 13-14 nov 

Två fridagar i Eilat avslutar resan. För 
den som vill finns möjlighet till 
extrautflykter till klippstaden Petra 
eller Timnaparken med Tabernaklet. 
Annars väntar sköna dagar vid 
hotellets pool eller stranden. 

Dag 11, onsdag 15 nov 

Utcheckning och avresa mot Ben 
Gurion flygplats för hemresa. Flyget 
går på eftermiddagen och vi landar 
sent på kvällen på Arlanda.  
 

Ingår i resans pris: 23.800 kr 
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, dricks (250 shekel) samt 
luncher tillkommer. 
ENKELRUM: 8.800 kr 
Hotell: 
5-6/11 King Solomon, Netanya.  
6-8/11 Hotel Restal, Tiberias.  
8-12/11 Royal Wing, Jerusalem.  
12-15/11 Hotel Nova, Eilat. 
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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 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 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 i första 

hand med annan reseledare. Se fullständiga villkor 

www.duvres.se 
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