
Vinter/Våren 2019
Resor med mening

l s r a e lUpptäck det Heliga Landet på olika sätt

Indien
Indiens stora sevärdheter och upplevelser väntar på dig

Grekland
Upplev Kristendomens vagga i Europa

SYDAFRIKA
Ett av världens hetaste resmål

Italien
Vandra i Cinque TerreVandra i Cinque TerreVandra i Cinque TerreVandra i Cinque TerreVandra i Cinque TerreKrakow

Följ med till en utav Europas mest välbevarade
städer & Auschwitz

Läs mer om våra resor och
boka på www.duvres.se

RESENYTTRESENYTTRESENYTTRESENYTTRESENYTTNr 2

Kombinera hälsa med historia

2018



BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!BONUSERBJUDANDE!
Boka en valfri resa hos oss senast 15 oktober 2018 och få en bagagevåg, ett sy- och

manikyrset, väskband, tygväska, säkerhetspåse, regnponcho, pappersnäsdukar, liten
solspray och handsprit. Värde ca 500 kr!

 Följande kod måstmåstmåstmåstmåsteeeee uppges vid bokning: ”B”B”B”B”Bonuspakonuspakonuspakonuspakonuspaket 10-18”et 10-18”et 10-18”et 10-18”et 10-18”
(Så  långt  lagret  räcker, gäller resor med avresa efter  22 feb. - 2019)

Nyhetsbrev via e-mail
Vill du få vårt nyhetsbrev med nyheter och

exklusiva erbjudanden cirka en gång i
månaden? Anmäl dig genom att mejla oss på:

info@duvres.se  eller gå in på vår hemsida
och anmäl dig.
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Den tjusiga saluhallen mitt på stora torget som är navet i Gamla stan, Krakow.

I Auschwitz hände
det ofattbara, mitt i
Europa, ett systema-
tiskt folkmord på
över 1 miljon judar
bara här i Ausch-
witz. Ett besök på
denna plats är
oerhört omskakande
men ändå så viktig.

Utflykt till Saltgruvan ingår också, en av de tio ursprungliga världsar-
ven på UNESCOS världsarvslista.

KRAKKRAKKRAKKRAKKRAKOW - AOW - AOW - AOW - AOW - AUSCHWITZ 24-28/5 2019USCHWITZ 24-28/5 2019USCHWITZ 24-28/5 2019USCHWITZ 24-28/5 2019USCHWITZ 24-28/5 2019
Följ med till en av Europas mest välbevarade och mysigaste städer.

Pris:Pris:Pris:Pris:Pris:  6790:-  6790:-  6790:-  6790:-  6790:-  Flyg, transfer, del i dubbelrum, frukost,  en middag, två
luncher, utflykter med svensktalade guide till Auschwitz, saltgruvan och
stadsvandring i Krakow ingår.
För mer info se www.duvres.se eller  ring 0278-16005

Följ med på en
Panorama-utflykt upp
på Tatrabergens topp

och gå längs
bergskammen med

storslagen utsikt i alla
riktningar.

CINQUE TERRE
Italien.

Följ med på härliga vandringar i
lugnt tempo längs den Italienska
kusten i nationalparken Cinque Terre.
Vi vandrar mellan de fem byarna
Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola och Riomaggiore, uppdelad
dagsetapper mellan 3-10 km.

Vandringsresa prel 5-10 sep

Vi besöker även Pisa och beskådar det
märkliga lutande tornet.

Fullständigt program väntas klart i nov.
Förhandsboka redan nu för att säkra din

plats.
Boka på www.duvres.se

info@duvres.se eller 0278-16005

22 förhandsbokade,
endast ett fåtal platser kvar.



Ett av världens hetaste resmål

Reseledare: Toni Duveskog & Marcus Duveskog

29 okt - 10 nov 2019

29 okt - 10 nov. 13 dagar 2019
Fyra nätter i Kapstaden med utflykter till bland annat ett av de sju naturliga underverken - Taffelberget, utflykt

till de vackra vindistrikten Stellenbosch, Franschhoek, och Paarl.
Vi tar färjan till Robben Island där Nelson Mandela satt fängslad i 18 år. Waterfront, Boulders Beach med
pingvinkolonin, Cape point och Godahoppsudden. Kåkstadstur och intressant middag i kåkstaden Langa.

Två nätter i Hermanus där vi kommer nära de enorma valarna under vår valkryssning.
Vi flyger därefter till norra delarna av Sydafrika där vi bor i Hazyview och upplever en heldag längs magiska
Panorama route med flera tjusiga vattenfall och vyer utöver det vanliga vid bl.a. Blyde river canyon, Bourkes

Luck potholes, Gods Window mm.
Resan avslutas med den stora höjdpunkten - spännande dagar med Safari i Krugerparken, en av jordens
djurrikaste parker, där vi bor och blir bortskämda på en härlig lodge inne i Krugerparken och på våra game

drives har vi goda chanser att se The Big Five!
Möjlighet att förlänga resan med fyra dagar vid semesterparadiset Durban eller Victoriafallen

Läs fullständigt program och pris på www.duvres.se, klart i december

GLÖM INTE AVBESTÄLLNINGSSKYDD
585:-/pers om priset är mellan 12001-15000kr.  825:-/pers om priset är mellan 15 001-18 000 kr.

 Om resans pris överstiger 18 000 kr blir avbeställningsskyddet dyrare.  Se info på vår hemsida. www.duvres.se.
I samband med beställning måste fullständigt personnummer uppges.

Reseförsäkring inom Europa:
Grundpremie 80:- + 30:- från dag två och framåt.

Övriga världen & Israel:
Grundpremie 160:- + 40:- från dag två  och framåt.

SOLIDS försäkringar köper du hos  Duveskogs Reseservice AB
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SYDAFRIKA



Boka redan nu!
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Besök IndienBesök IndienBesök IndienBesök IndienBesök Indien
18 f18 f18 f18 f18 februari - 3 mars 2019ebruari - 3 mars 2019ebruari - 3 mars 2019ebruari - 3 mars 2019ebruari - 3 mars 2019

DaDaDaDaDavid och vid och vid och vid och vid och TTTTToni oni oni oni oni har båda lett många gruppresor till olika destinationer.
David har jobbat som biståndsarbetare i Afrika i över 10 år,  Toni är VD
på Duveskogs Reseservice men trivs allra bäst med att vara med och

leda resor runt om i världen.

Boka snarast

Indiens stIndiens stIndiens stIndiens stIndiens stora seora seora seora seora sevärvärvärvärvärdhetdhetdhetdhetdheter och uppleer och uppleer och uppleer och uppleer och upplevvvvvelser väntar på dig!elser väntar på dig!elser väntar på dig!elser väntar på dig!elser väntar på dig!
Taj Mahal i Agra,

Trosgnistans barnhem
och hjälparbete i Coimbatore,

Keralas flodbåtar i en grönskande
omgivning, ofta kallad

"Indiens trädgård".
Slappa dagar på slutet vid de

vita stränderna i GOA.

ReseledarReseledarReseledarReseledarReseledare:e:e:e:e:
David Duveskog, Toni Duveskog samt ciceron i Indien Terry Prakasam

Terry Prakasam född och uppvuxen i Indien. Bor i Coimbatore och är med i
teamet som även leder Trosgnistans  hjälparbete i Indien.

Pris:Pris:Pris:Pris:Pris: preliminärt 23.800 kr

Kenya
20 feb - 2 mar 2020

Reseledare:
David Duveskog



REGLER

för anmälan, betalning
och avbokning

Man bokar sig på en resa genom att
betala en angiven anmälningsavgift

(1000-3000kr). Slutlikviden skall
erläggas senast 45 dagar innan avresa.

Fram till 45 dagar innan avresan kan
man avboka till en kostnad av 5 % av

resans pris, dock lägst 700 kr.

44 - 35 dagar före avresa kostar en
avbokning 25 % av resans pris.

34 - 21 dagar före avresa kostar en
avbokning 50 % av resans pris.

20 dagar och närmare avresa kostar en
avbokning 100 %.

(Observera att dessa egler kan skilja
sig från resa till resa. Se resp. program

för exakta regler)

I samband med att man anmäler sig
kan man också betala en

avbeställnings-försäkring som gör att
man får nästan hela resan återbetald

vid avbokning för
t. ex. sjukdom, olycksfall etc.

Läkarintyg erfordras. (Man får inte
pengarna tillbaka för själva

försäkringen)

Om vi som resebyrå avbokar resan på
grund av oroligheter på resmålet eller

för få deltagare, informerar vi
resenärerna om detta senast 5 veckor
före avresan. I sådant fall återbetalas
hela den summa respektive resenär

har betalat in för resan.

Vi reserverar oss för prisändringar som
ligger utanför vår kontroll, som kan
bero på höjda flygpriser, flygskatter,

valutakurser, tidsändringar etc.
Vi reserverar oss för mindre

förändringar i programinnehållet,
eventuella tryckfel i broschyren samt
om en grupp blir mindre än beräknat

kan en reseledare utebli.
Vi reserverar oss också för att om en
reseledare blir sjuk, eller drabbas av

oförutsedda händelser som omöjligör
hans medverkan, så genomförs resan

med annan reseledare.

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.

Duveskogs Reseservice har ställt
lagstadgade garantier till

Kammarkollegiet för resorna enligt
paketreselagen i Sverige.

http://www.kammarkollegiet.se/

Gun-Britt Fransson var med på en resa till Afrika och
har skrivit en lättsam, smått rolig och trevlig bok om
sin afrikaresa 2013.
Boken är fylld av bilder och faktarutor, och beskriver
strapatser man kan få vara med om på en afrikaresa.
Pris 100 kr + porto             info@duvres.se      Tel. 0278-160 05

”Detta är Afrika mina vänner!”

Upplev Kristendomens vagga i
Europa med sol - bad & historia

 21 - 30 sept. 2019
GREKLANDGREKLANDGREKLANDGREKLANDGREKLAND

Grekland är ett av svenskaGrekland är ett av svenskaGrekland är ett av svenskaGrekland är ett av svenskaGrekland är ett av svenska
fffffolkolkolkolkolkets mest populäraets mest populäraets mest populäraets mest populäraets mest populära
rrrrresmål.esmål.esmål.esmål.esmål. Här finns per Här finns per Här finns per Här finns per Här finns perfffffektektektektekt
kkkkkombinaombinaombinaombinaombination ation ation ation ation av histv histv histv histv historia,oria,oria,oria,oria,
vvvvvackackackackacker naer naer naer naer natur och skönatur och skönatur och skönatur och skönatur och sköna
stränderstränderstränderstränderstränder.....

ReseledarReseledarReseledarReseledarReseledare:e:e:e:e:
DaDaDaDaDavid Duvvid Duvvid Duvvid Duvvid Duveskeskeskeskeskog tillsam-og tillsam-og tillsam-og tillsam-og tillsam-
mans med svmans med svmans med svmans med svmans med svensktalandeensktalandeensktalandeensktalandeensktalande
guideguideguideguideguide.....

EEEEEftftftftfter några dagar meder några dagar meder några dagar meder några dagar meder några dagar med
spännande utflyktspännande utflyktspännande utflyktspännande utflyktspännande utflykter kännser kännser kännser kännser känns
det skönt adet skönt adet skönt adet skönt adet skönt att ktt ktt ktt ktt koppla aoppla aoppla aoppla aoppla av påv påv påv påv på
ön Pön Pön Pön Pön Parararararososososos.....

PrPrPrPrPreliminäreliminäreliminäreliminäreliminärt pris:t pris:t pris:t pris:t pris:  12.950 kr  12.950 kr  12.950 kr  12.950 kr  12.950 kr
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Israel 14-19 mars 2019
5, 10, 21 eller 42 km - alla kan vara med!

Förutom deltagande i den stora folkfesten får vi även se och uppleva de
viktigaste platserna i Jerusalem - Golgata, Oljeberget, Getsemane, Via
dolorosa, Klagomuren, Davids stad där vi går i den vattenfyllda Hiskias
tunnel , minnesmuseet för judeutrotningen Yad Vashem och Betlehem.
Vi vilar sen upp oss vid Döda havet - spa, sol och bad.
Vi spenderar en natt i Beduinläger i öknen, där vi rider kamel och kliver upp i
gryningen för att vandra upp på Massadaklippan.
Följ med på en häftig upplevelse i det heliga landet!

Härlig avkoppling vid Döda havet

Reseledare: Toni Duveskog

Toni vid Jerusalem Marathon 2018
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En löparfest som 2018 lockade totalt
ca 40.000 deltagare till Jerusalem.
Följ med och upplev den fantastiska
stämningen  när du springer eller går
genom gamla stans gator tillsammans
med folk från världens alla hörn.

Spännande övernattning i beduinläger i öknen
För fullständigt prFör fullständigt prFör fullständigt prFör fullständigt prFör fullständigt program och bokning wwwogram och bokning wwwogram och bokning wwwogram och bokning wwwogram och bokning www.duvr.duvr.duvr.duvr.duvreseseseses.se.se.se.se.se

Pris 11.990 krPris 11.990 krPris 11.990 krPris 11.990 krPris 11.990 kr.....



Klippstaden Petra
Vi erbjuder en extratur till den rosafärgade klippstaden

Petra. Jordaniens främsta sevärdhet!

På 300-talet f.Kr skapade Nabateerna denna märkliga stad. I de
rosafärgade sandstensklipporna högg man ut palats, gravar,
tempel och  bostäder. Passagen in till klippstaden är en av de

mäktigaste naturupplevelser man kan få. Plötsligt ser man ”The
Treasure” ,  skatten som är en av Petras stora sevärdheter. På

vägen till Petra färdas vi på Kungsvägen, vi passerar genom det
som en gång var Midjaniternas och Edomiternas rike. Där har
både Josef och Moses färdats fram. Här känner man historiens

vingslag.
Petra är nu framröstat som
”ett av jordens underverk”.

Vi startar på morgonen och återkommer till Eilat på kvällen.
Pris: 345 USD/person*

Är gruppen till Petra över 15 personer så åker gruppen nästan
alltid i en egen buss utan att blandas med andra grupper.
2010 införde Jordanska turistmyndigheterna en kraftig

prishöjning för att på ett bättre sätt kunna bevara klippstaden.
Guidning, gränsskatt, visum, inträde, lunch  ingår.

Vill Du ordna egen
gruppresa?

Vi hjälper er gärna att arrangera en gruppresa
helt efter era önskemål.

Flyg, hotell, guide,  minibussar eller stor
turistbuss. För grupper från 10 - 500 personer.

Mejla eller ring oss:
info@duvres.se 0278-16005

”Duveskogs
Reseservice

- Din resepartner”

Arlanda:
Connect Hotell 08-591 200 50,
Rest & Fly 08-55 05 55 05,
Arlanda hotellby 08-597 897 00,
Clarion 08 444 1800
Landvetter:
Landvetter Airport Hotell
031-977 550
Köpenhamn:
Hotell Bell Air
+45 3252 5244

Hotell nära
flygplatsen:

Fakta Israel:
Språk:
Israel har två officiella språk: hebreiska och
arabiska.
Befolkning:
8 miljoner  inv. och av dessa är närmare 81,5 %
judar.  Cirka 17% av befolkningen är araber
varav de flesta är muslimer och resterande
1,5% av befolkningen är kristna, druser eller
circassier.
Visum:
 Om du har ett skandinaviskt pass behöver du
inte visum för att åka till Israel. Det är dock
viktigt att komma ihåg att passet måste vara
giltigt i 6 månader efter hemkomstdatum,
gäller i princip på alla resmål.
Vaccinationer
krävs ej för att besöka Israel. Hör med din
hälsocentral.
Valutan i Israel heter New Israeli Sheqel (NIS).
Ca 2,50 kr på 1 Israelisk  shekel Augusti 2018.

AHAAHAAHAAHAAHAVVVVVAAAAA
POPULÄRA

HURDVÅRDSPRODUKTER
FRÅN DÖDA HAVET

Vi kommer att avveckla vårt utbud av
Ahava produkter under hösten 2018.
För att beställa eller ta reda på vårt

nuvarande sortiment,
vänligen kontakta oss

på telefon: 0278-16005
Eller via epost: info@duvres.se

Adress: Renshammarvägen 8b,
821 50 Bollnäs.
Email: info@duvres.se
Hemsida: www.duvres.se
Tfn  0278-160 05
Öppettider: Må-Fre 09:00-17:00
Norskt telefonnr: 55626310
Fax 0278-160 03
Bg. 5199 - 4119
Org.nr. 556467-9651

Duveskogs Reseservice AB
Arrangör för samtliga resor som annonseras i
denna tidning.  Garantier ställda enligt krav från
Kammarkollegiet.

Har du ett reseminne eller bra bilder från någon resa med oss?
Skicka gärna det till oss på info@duvres.se  (max 3 st bilder).

Om vi publicerar någon av dem, får du ett presentkort på 500 - 1000 kr.
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Andakter från
BIBELNS LAND

54 andakter från Bibelns land
Tillsammans har Carl-Erik Sahlberg, Daniel Viklund, Birger Skoglund och Göran
Duveskog skrivit en andaktsbok som innehåller korta andakter som tar dig med på en
”resa genom Bibelns land”, där du plats efter plats får den bibliska ankytningen.
Specialpris för dig som prenumerant! Endast 100kr + porto. (Ord. pris 169kr).
Beställ via mejl: info@duvres.se eller ring 0278-160 05.

NU 3 BÖCKER FÖR 220 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 220 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 220 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 220 KR + PORTONU 3 BÖCKER FÖR 220 KR + PORTO



7 - 16 april  2019

VÅRENSVÅRENSVÅRENSVÅRENSVÅRENS STORA R STORA R STORA R STORA R STORA R
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Dagsprogram
Dag 1. 7 april.  Vi flyger från Arlanda, Göteborg och Köpenhamn till Israel.
Vi anländer på eftermiddagen/kvällen och åker sedan till vårt hotell i
Tiberias.

De första dagarna tillbringar vi i det vackra Galiléen, och naturligtivs
ingår en båttur på vår ”söndagskolesjö”. Vi besöker de kända platserna
och åker även upp på det bördiga Golan och från den utslocknande
vulkanen Har Ben Tal skådar vi ut över Syriska slätten. Vi lyssnar till
berättelser om de militära fältslagen.

På vägen till Jerusalem utforskar vi Nasaret Village och ser  hur folk levde
på Jesu tid. Vi fortsätter till Karmelberget och Elia platsen.

I Jerusalem besöker vi bl.a. Davids stad, nyligen utgrävd och där går vi
ned till Hiskias tunnel. De som önskar går igenom tunneln och påminns
om berättelsen när över 100 000 soldater belägrade Jerusalem på kung
Hiskias tid. Man kommer ut vid Siloadammen.  Vi får också besöka ett
absorptionscenter där vi får möta nya judiska immigranter som fått
återvända till sitt gamla hemland. Vi besöker också Latrun som är ett
krigsmuseum. Där vi får lyssna till Israels kamp i modern tid när vi från
höjden spanar ut över Ajalons dal där Josua bad den frimodigaste bön
som kanske någon har bett, då han befallde solen och månen att stå
stilla.

Vi besöker de älskade platserna som Olivberget, Getsemane, Golgata och
Trädgårdsgraven, Betlehem, Yad Vashem, Västra muren och vandrar via
Dolorosa och mycket mer.....

Efter dagarna i Jerusalem färdas vi genom Juda öken och gör ett kort
stopp i Jeriko. Vi stannar till vid den vackra oasen Ein Gedi, där den som
önskar kan gå upp mot Davids vattenkälla. Vi passerar Masada och sedan
kan vi flyta omkring i Döda Havet innan vi fortsätter till Eilat där resan
avslutas med några sköna dagar med sol och bad.

Resan avslutas med sköna dagar i Eilat

Dag 10 den 16 april påbörjas hemresan. Vi åker buss till flygplatsen i
Tel Aviv och passerar förbi Beer Sheva och fortsätter genom Negev och
får se hur öknen blommar innan det är dags att lämna Israel

Israel i
härlig vårtid



EXTRATURER:
Under fridagarna i Eilat

erbjuds det möjlighet att
följa med på två

extraturer.
En heldagstur erbjuds till

den rosafärgade klippstaden
Petra i Jordanien. Numera
utsett till ”ett av jordens
underverk”. Läs mer om

detta på  s. 7.
Det erbjuds också en båttur
på Röda Havet. Vi äter god
nygrillad mat,  badar och

möjlighet att dyka bland de
berömda korallreven.

Minst 15 pers. krävs  för att
extraturerna

ska kunna genomföras.

INFORMATION:
FLYG:   fr. Arlanda med Norwegian, Göteborg &
Köpenhamn med Turkish Airlines.

HOTELL:
Hotel Golan, Tiberias
Ramada Royal, Jerusalem  (Ca 3km till Gamla stan
m.m)
Nova Hotell, Eilat  ( 1000 meter från stranden)
Eilat har flera populära shoppingcenter och många
restauranger.

INGÅR  I RESANS PRIS  16 950:-
Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan flygplats och
hotell i Israel, del i dubbelrum, halvpension hela resan,
d.v.s frukost och middag dagligen. Utflyktsprogram
och entréavgifter enligt specifikation i denna folder,
lokala  guider och erfaren reseledning. Kostnader för
måltidsdryck och dricks  tillkommer.

ANMÄLNINGSAVGIFT:   1500:-
ENKELRUM :  5 500:-
BARNRABATT: 2 700-   (Gäller barn under 12
år som delar rum med 2 fullt betalande
vuxna.)

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
825kr/pers vid resor  med totalpris 15 000 -
18000kr, 975 kr vid resor  med totalpris 18 001-
21 000kr.
Bokas i samband med inbetalning av
anmälningsavgiften. (Tänk på att ett enkelrum-
stillägg ökar totalpriset).

Boka din resa genom att gå in på vår
hemsida www.duvres.se  eller
tel. 0278-16005.
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Dopplatsen Yardenit vid Jordanfloden

Reseledare: Göran Duveskog & Birger Skoglund
Gudie: Joen Lindkvist       Sång: Lotta Bornö

Vi har 100 plaVi har 100 plaVi har 100 plaVi har 100 plaVi har 100 platser på rtser på rtser på rtser på rtser på resan!esan!esan!esan!esan!
30 pla30 pla30 pla30 pla30 platser rtser rtser rtser rtser redan sålda - boka din plaedan sålda - boka din plaedan sålda - boka din plaedan sålda - boka din plaedan sålda - boka din plats snarastts snarastts snarastts snarastts snarast

RESA TILL RESA TILL RESA TILL RESA TILL RESA TILL ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL



Israel
17 - 24 mars 2019

Reseledare:
Hans & Eva Marklund
Britt & Börje Claesson

Rosie & Lennart Åsberg
med team från Kanal 10

Resan kan bokas via
www.duvres.se

För  mer information, kontakta
Hans Marklund eller Kanal 10
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I S R A E LI S R A E LI S R A E LI S R A E LI S R A E L
25 mars - 4 april25 mars - 4 april25 mars - 4 april25 mars - 4 april25 mars - 4 april

Ledare: Monica Grafström
Kaplan: Gusten Anderzen

Under en vecka reser vi runt i Israel och upplever både Galiléen
med båttur på Gennesarets sjö, Jerusalem, Döda Havet och resan

avslutas med sköna dagar i Eilat. För bokning och info
www.duvres.se  Pris 18 990 kr

PLPLPLPLPLANERA NU FÖR EN ”VANERA NU FÖR EN ”VANERA NU FÖR EN ”VANERA NU FÖR EN ”VANERA NU FÖR EN ”VANDRINGSRESAANDRINGSRESAANDRINGSRESAANDRINGSRESAANDRINGSRESA””””” I ISRAEL I ISRAEL I ISRAEL I ISRAEL I ISRAEL
Upplev Israel till fots och vandra ”Jesus-vägen” från Nasaret till Kapernaum, med stopp längs vägen. Pilgrimsvandringar i

Jerusalem. De långa sträckorna åker man i turistbuss. Resan avslutas i Eilat. Reseledare  Catarina Olin  Guide: Iren Kärrbrant
November - 2019 ca. 10 dagar Prel. boka plats på info@duvres.se
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Israel från norr till söder 5-16 aprilIsrael från norr till söder 5-16 aprilIsrael från norr till söder 5-16 aprilIsrael från norr till söder 5-16 aprilIsrael från norr till söder 5-16 april

Pär Alfredsson & Lennart Åkerlund
Guide: Joen Lindkvist

Dag 1.Dag 1.Dag 1.Dag 1.Dag 1. Avresa och transfer till vårt hotell i Tiberias.
Dag 2. Dag 2. Dag 2. Dag 2. Dag 2. Båttur Gennesarets sjö, Saligprisningarnas berg, Kapernaum, Golanhöjderna.
Dag 3. Dag 3. Dag 3. Dag 3. Dag 3. Primatkapellet, Nasaret, Karmelberget, transfer till Jerusalem.
Dag 4. Dag 4. Dag 4. Dag 4. Dag 4. Oljeberget, Getsemane Örtagård, St.Anna kyrkan, Via Dolorosa, Västra muren.
Dag 5.Dag 5.Dag 5.Dag 5.Dag 5. Yad Vashem, City of David, Betlehem, Herdarnas äng, Födelsekyrkan.
Dag 6. Dag 6. Dag 6. Dag 6. Dag 6. Gordons Golgata, Trädgårdsgraven, Hanegällets Kyrka, Sions berg och Övre salen.
Dag 7. Dag 7. Dag 7. Dag 7. Dag 7. Vi lämnar Jerusalem. Juda Öken, Jeriko, Masada, Döda Havet, ankomst till Eilat.
Dag 8-10. Dag 8-10. Dag 8-10. Dag 8-10. Dag 8-10. Fridagar i Eilat.
Dag 11.Dag 11.Dag 11.Dag 11.Dag 11. Fri förmiddag sedan transfer till flygplats för hemresa.

Pris: 19 400:-Pris: 19 400:-Pris: 19 400:-Pris: 19 400:-Pris: 19 400:-
Flyg Flyg Flyg Flyg Flyg från Göteborg
Hotell: Hotell: Hotell: Hotell: Hotell: Ginnosar Village, Tiberias. Prima Kings, Jerusalem. Hotel Nova, Eilat.

Läs det utförliga dagsprogrammet och boka er resa på vår hemsida: www.duvres.se
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Följ med på denna unika påskresa!
2019 sammanfaller den judiska och kristna påsken exakt,
vilket därför är ett unikt tillfälle att få uppleva den kristna

trons djupa rötter i judendom. Det kommer att vara
utgångspunkt och mål för den undervisning Anders Sjöberg

kommer att ge under denna resa.
Pris: 18 950 :- För mer info se www.duvres.se

Reseledare: Anders Sjöberg
Guide: Iren Kärrbrandt

Boka snarast!
För att säkra

Just DIN plats
på resan!

Res till

Israel
14-23 april

över
Påskhelgen

Res till

Israel
14-23 april

över
Påskhelgen



13

ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL 1 - 11 MAJ

Netanya - Jerusalem - Ein Gedi - Eilat - Tel Aviv
Res med oss i en mindre grupp där du kan känna en familjär gemenskap.
Vi besöker de klassiska, bibliska och historiska platserna samt gör även

sköna naturupplevelser. Du får också möjlighet att göra en dagsutflykt till
Petra, Jordanien under vistelsen i Eilat.

Se dagsprogram www.duvres.se

Pris:Pris:Pris:Pris:Pris:     17 750:-     F    F    F    F    Flylylylylyg g g g g från Göteborg

Israel 1 - 11 majIsrael 1 - 11 majIsrael 1 - 11 majIsrael 1 - 11 majIsrael 1 - 11 maj

Reseledare: Åsa Evegren & Monika Öholm

Aktuell bok av Göran Duveskog:Aktuell bok av Göran Duveskog:Aktuell bok av Göran Duveskog:Aktuell bok av Göran Duveskog:Aktuell bok av Göran Duveskog:

Israel - miraklet vid Medelhavets stränderIsrael - miraklet vid Medelhavets stränderIsrael - miraklet vid Medelhavets stränderIsrael - miraklet vid Medelhavets stränderIsrael - miraklet vid Medelhavets stränder
En lättläst och spännande bok på 150 sidor som tar dig med i en dramatisk uppfyllelse av mer än

2000 år gamla profetior men också berättelser om märkliga händelser i vår tid.
Boken kom ut i december 2016 och har redan tryckts i 4 upplagor!

Pris;Pris;Pris;Pris;Pris; 150 kr/st eller 3 st för 300 kr 150 kr/st eller 3 st för 300 kr 150 kr/st eller 3 st för 300 kr 150 kr/st eller 3 st för 300 kr 150 kr/st eller 3 st för 300 kr..... Beställ via inf Beställ via inf Beställ via inf Beställ via inf Beställ via info@duvro@duvro@duvro@duvro@duvreseseseses.se  eller 0278-16005.se  eller 0278-16005.se  eller 0278-16005.se  eller 0278-16005.se  eller 0278-16005
Porto tillkommer.

Bli återförsäljare: Vid större beställningar på minst 20 böcker - så ger vi specialpris. Hör av dig till oss, info@duvres.se

NEPAL MED MÖJLIG FÖRLÄNGNING*
Från hela världen söker sig naturälskare och vandrare till

Nepal. I Pokhara har man en bedårande utsikt över
Himalyabergen och det finns vandringsleder för alla smaker.

Här finns den vackra Pewa sjön. Ca. 1 vecka i Nepal. Resan kan
förlängas med 4 dagar vid  Goas stränder vid Indiska Oceanen.
Reseledare Toni Duveskog  &  Göran Duveskog .  Besök på ett

”Räddningscenter” för flickor ingår och gudstjänster med
Trosgnistans systerkyrkor.  Resan planeras till september

2020.  DU kan prel. boka din plats på info@duvres.se

med med med med med TTTTToni & Göran Duvoni & Göran Duvoni & Göran Duvoni & Göran Duvoni & Göran Duveskeskeskeskeskogogogogog..... Pr Pr Pr Pr Prel.el.el.el.el. tid sept tid sept tid sept tid sept tid september 2020.ember 2020.ember 2020.ember 2020.ember 2020. Pr Pr Pr Pr Prel.el.el.el.el. boka nu! boka nu! boka nu! boka nu! boka nu!
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Semester & Bibelvecka i
Det Heliga Landet

med KG & Gun Eva Larsson
Pris: från 16 690:-  Flyg går från Arlanda , Göteborg & Köpenhamn

Ingår i resans pris: 16 690 kr
Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan flygplats och hotell i Israel,

del i dubbelrum, halvpension (frukost&middag dagligen).
Utflyktsprogram  och entréavgifter enligt specifikation i programbladet

(programbladet hittar ni på www.duvres.se ),
lokala guider och erfaren reseledning.

I vår inbjuder vi till ett delvis nytt upplägg på Israels-
resan. Vi börjar med några dagar i Jerusalem där vi i lugn

takt njuter av de viktigaste platserna. Därefter har vi
bokat in oss på en plats vid Medelhavets strand där vi

kopplar av och har semester.

Varje dag kommer KG & Gun att leda ett Bibelstudium.

Läs mer på www.duvres.se

Israel  28 april - 7 maj 2019
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Rundresa i Israel där ni får uppleva de mest intressanta platserna med tid för eftertanke och stillhet.
Pris 16 950 kr Övrig information se www.duvres.se

Israel 29 april - 8 maj

Torbjørn & Anne-Berit Arnesen

Tommy Karlsson
&

Elisabeth Bergman-Karlsson

Guide: Joen Lindkvist & Göran Duveskog

Israel 9 - 17 maj

Turid Andersen
17 850 NOK

och



Tre oförglömliga dagar i Jerusalem och en vecka i Eilat!

För mer information om våra resor samt bokning,
besök vår hemsida: www.duvres.se

info@duvres.se               0278-16005

Resan startar med tre härliga dagar  i Jerusalem med besök på Oljeberget,
Getsemane, Trädgårdsgraven m.m. En förmiddag väljer man mellan att besöka
Betlehem, Yad Vashem eller vandra på egen hand runt Jaffa Porten.  Därefter går
resan ner genom Juda öken till Döda Havet där man får möjlighet att bada, innan vi
åker vidare till vårt hotell i Eilat. Här spenderar vi nästan en hel vecka med sol & bad.
Här är det sommar året runt och  man väljer  mellan lugna dagar eller extraturer till
Petra (se s. 7) , båtkryssning på Röda Havet eller Tabernaklet i Timna Parken. Den
som önskar besöker på egen hand undervattensobservatoriet, dyker bland koraller
och färgglada fiskar, simma bland delfiner, eller testa på att vara fågelskådare en
förmiddag?  I Eilat finns också flera stora nya shoppingcenter.
Två sångkonserter med Mikael i hotellets lobby och Israelstudier med Göran.
Det är en resa med mycket glädje och en populär tid att resa när vintern forfarande
håller sitt grepp om Sverige. Välkommen med!

Välkommen att följa med
Carin & Göran Duveskog,  Linda & Mikael Järlestrand

på vår populära vinterresa!

Pris: 13 950 kr, 10 dgr.
Inkluderar flyg, hotell med frukost och
middag hela resan samt utflykter enligt
programblad.
Hotell:
Ramada Royal, Jerusalem
Ceasar hotell, Eilat.
Flyg:
Från Arlanda, Göteborg & Köpenhamn.
Barnpris:  Se program på vår hemsida.

Reseledare: Göran & Carin Duveskog, Linda & Mikael Järlestrand

Vinterresa till sommarvärmen
vid Röda Havet & Eilat

Porto Betalt B

Renshammarvägen 8b
821 50 Bollnäs

22 FEB. - 3 MARS  2019

Gör ett uppehåll från Sveriges vinter och följ med till Israel med ett program som passar alla åldrar!

Caesar hotell är ett trevligt hotel endast 300 m från havet. I år
hade de satt upp ett stort tält för våra möten och samlingar.

OBS! Endast 20 platser kvar!  Boka SNARAST  för att säkra just DIN plats på resan!


