
 

 

 



 

 

Dag 1 

Vi flyger ut från Göteborg på förmiddagen och har en  

mellanlandning i Istanbul innan vi landar på helig mark vid åtta tiden 

på kvällen. Vår transferbuss möter oss och tar oss till vårt hotell vid 

Genesarets sjö. Det är ett fint hotell med pool och utsikt över sjön.  

 

Dag 2 

Idag reser vi upp mot norra Galileen där vi börjar med att besöka 

staden Safed. Staden benämns redan i domarboken och enligt  

legenden så ska Noas son grundat den efter syndafloden.  Under  

medeltiden så blev Safed ett fäste för den judiska  

boktryckarkonsten och är även känd för att vara Israels  

konsthuvudstad. Vi fortsätter sedan till den nationalparken i vackra 

Hula dalen som är ett riktigt fågelparadis.  Här får vi  

möjlighet att göra det som Jesus sa: "Se på himlens fåglar" och "bli" 

fågelskådare.  Vi reser sedan till det natursköna Ceasarea Filippi som 

ligger vid berget Hermons fot. Det var här Jesus frågade  

lärjungarna ”Vem säger människorna att Människosonen är?”.  

Innan vi åker hemöver för dagen så åker vi intill den Libanesiska 

gränsen och skådar ut över de mäktiga vyerna här i norra Israel.  

 

Dag 3 

Idag håller vi oss i Galiléen och runt Genesarets sjö där vi börjar  

dagen med en båttur. Besöker platser där Jesus verkade, där mycket 

av evangelierna utspelar sig. Vi fortsätter till kapellet vid  

Saligprisningarnas berg där Jesus höll sin kända bergspredikan. Vi 

äter lunch med Petrusfisk och besöker stranden där Petrus efter Jesu 

död och uppståndelse på nytt fick bedyra sin kärlek till Jesus utifrån 

frågorna: "Älskar du mig". Innan vi börjar resan mot Jerusalem  

hinner vi även besöka de spännande utgrävningarna i Magdala.  

 

Dag 4 

Vi börjar dagen med att bege oss ut i Juda öken och vårt första stopp 

blir vid national parken En-Gedi. Det var här som David gömde sig 

undan Saul och här finns även en källa/vattenfall. Vi  

besöker den kända Ahavafabriken som tillverkar  

hudvårdsprodukter från det mineralrika döda havet. Här kan du 

ladda upp med bra presenter till nära och kära om du vill. Vi rör oss 

sedan mot Döda havet där vi får testa på att flyta som korkar i det 

salta vattnet. Döda havet är jordens lägst belägna sjö som  

faktiskt ligger 400 m under havsnivå. Den som vill kan även följa 

med på en tur till Masadaklippan. (linbana/inträde ingår ej i resans 

pris. Ca 23 dollar). Här uppe byggde Herodes den store ett palats 

och det blev det sista fästet för den judiska motståndsrörelsen  

innan romarna erövrade platsen år 73 e.Kr.  

 

 



Dag 5 

Dagen börjar vid trädgårdsgraven där vi får möjlighet att gå in i 

den tomma graven och njuta av den härliga trädgården. Vi reser 

sedan upp på Oljeberget där vi får den vackra vyn över Jerusalem. 

Vi vandrar ner mot trädgården i Getsemane, den plats där Jesus 

våndades och blev förråd. Under eftermiddagen så besöker vi de 

judiska kvarteren och Tempel institutet. En fascinerande plats där 

man förbereder för återuppbyggandet av det tredje templet. Här 

finns bruksföremål och vackra tavlor som visar på de gamla temp-

lens prakt. Härifrån vandrar vi sedan ner mot det som finns kvar 

av det gamla templet, nämligen Västra muren.  En plats som  

människor från hela världen kommer till för att be tillsammans.  

 

Dag 6 

Idag besöker vi Israels museum där skatter så som Döda  

havsrullarna finns. Här finns även en miniatyruppbyggnad av hur 

Jerusalem såg ut under andra templets period. Vi besöker den 

Hiskias tunnel som är en forntida vattentunnel uthuggen i berget. 

Tunneln är drygt 530 meter lång och byggdes av kung Hiskia när 

Israel angreps av assyrierna under 700-talet. Härefter lämnar vi 

Jerusalem och rör oss norröver. Vårt första stopp blir i  

hamnstaden Jaffa. Området är känt för sina citrusodlingar och  

räknas som den hamnstad som Jona avseglade ifrån på väg till  

Tarsis. Nästa stopp blir vid Ceasarea vid havet och utgrävningarna 

efter den antika staden. Här finns lämningar av det romerska  

imperiets glansdagar i form av en teater, en Hippodrom och den 

gamla staden. Innan dagen är slut rör vi oss mot vårt hotell i  

Netanya där vi kommer tillbringa resans sista dagar. 

 

Dag 7  

Vi börjar dagen med att besöka Shilo. Staden nämns flera gånger i 

Bibeln, bland annat som det ställe där uppenbarelsetältet restes 

(Josua 18:1) för att hålla förbundsarken. Staden fungerade som 

Kungariket Israels religiösa huvudstad fram till att arken flyttades 

till Salomos tempel i Jerusalem. Därefter åker vi till det  

rekonstruerade tabernaklet i Ariel. Här får vi en inblick i hur  

tabernaklet och offertjänsten såg ut och fungerade fram till  

templet byggdes i Jerusalem. Under eftermiddagen besöker vi det 

svenska hotellet Orit som ligger i Netanya och drivs av Israels  

vänner.  

 

Dag 8  

Fridag. Njut av stranden och medelhavets vatten eller ta dig en 

shoppingtur på egenhand. Netanya är en modern stad så här finns 

något för alla.  

  

Dag 9 

Dags för hemfärd och vi lämnar hotellet efter en tidig frukost för 

att flyga vid tiotiden.  Vi mellanlandar i Istanbul innan vi landar på 

Landvetter vid femtiden på eftermiddagen.  

 



Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När du fått din bokningsbekräftelse ska 

en anmälningsavgift på 1500 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband med att man betalar sin 

anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan återbe-

tald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.  

Avbokningsvillkor: 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 %. Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till rese-

när. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta 

senast 4 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

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 med annan reseledare. 
Teknisk arrangör:  Duveskogs Reseservice  

Prel. pris: 19900 kr 

ENKELRUMSTILLÄGG:  5850 kr  

BARNRABATT:  3050 kr 

INGÅR:  Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan  

flygplats och hotell i Israel, del i dubbelrum,  

hotellskatt, halvpension hela resan dvs. frukost och 

middag dagligen. Utflyktsprogram och  

entréavgifter enligt specifikation i denna folder, 

lokal guide och erfaren reseledning.  

INGÅR EJ: Kostnader för luncher och  

måltidsdryck. Dricks tillkommer med ca 220 

shekel (ca 600 sek) 

AVRESEORT: Göteborg 

FLYGBOLAG:  Turkish airlines  

HOTELL:  Hotell Ginnosar, Tibieras 

Prima Kings hotel, Jerusalem 

King Salomon, Netanya 

Klimatkompensera resan? Javisst, läs mer  

på vår hemsida eller fråga oss! 

Pär och Lennart har tidigare gjort fem uppskattade Israel-

resor "I Jesu fotspår" . Nu tar de steget vidare och erbjuder 

en "Resa 2" med särskild tanke på dem som redan varit i  

Israel tidigare.  Men det går också utmärkt att följa med på 

denna även om man aldrig varit med om det tidigare. 

RESELEDARE:  Pär Alfredsson—Pastor och evangelist i Equmeniakyrkan 

som rest och predikat i många församlingar runt om i vårt land. Just nu  

arbetar han som nationell chef för Equmeniakyrkan. Pär bor med sin fru 

Jeanette på Öckerö och har tre vuxna barn.  

Lennart Åkerlund—Pastor i Equmeniakyrkan som arbetat i fyra församling-

ar i Sverige. Just nu arbetar han som föreståndare för Kontakten i Kungälv 

anställd av Svenska kyrkan. Lennart spelar gitarr och leder oss i sång under 

resan. Lennart bor med sin fru Jeanette i Kungälv och har fyra vuxna barn.  

GUIDE: Joen Lindqvist  Är den mest mångkunnige och erfarne profession-

ella guide som du kan få tag på när det gäller resor till Israel. Med djup kän-

nedom i allt ifrån  kultur, historia, tro och religion till djur, natur och fauna 

lotsar han oss med värme och humor genom vår resa. Joen är bosatt i  

Netanya i Israel. I ett nära samspel gör dessa tre denna resa till en  

upplevelse du sent skall glömma. 


