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Dag 1. Tisdag 31 okt.  
Dagen är inne! Med giltigt pass och minst 
3 timmar innan flygets avgång är vi redo 
för incheckning. Tänk på att passet inte 
får ha utgångsdatum före 6 månader 
innan hemkomsten. 
Vi flyger från Arlanda kl 10.35 och från 
Göteborg kl 08 men landar samma tid i 
Tel Aviv kl 18.55. Det blir en mellan-
landning i Warszawa. Vi flyger med LOT. 
Efter passkontroll på Ben Gurions 
flygplats möter vi vår guide och åker med 
vår chartrade buss till vårt första hotell 
under resan. Övernattning vid 
Medelhavet. Antingen i Tel Aviv eller 
Natanya. 
 
Dag 2. Onsdag 1 nov. 
Frukosten i Israel slår det mesta. Så 
mätta och belåtna åker vi idag norrut. 
Vårt första mål blir Karmelberget där vi 
kommer att besöka Mushaka - platsen 
där Elia kämpade med Baalsprofeterna. 

Vi åker vidare till den stad där Jesus växte 
upp - Nasareth där vi besöker Nasareth 
village som ger oss en förståelse för hur 
samhället var på Jesu tid. På vägen vidare 
ser vi den mäktiga bebådelsekyrkan. Vårt 
slutmål för dagen är Tiberias. 

Dag 3. Torsdag 2 nov 
Vi börjar dagen med en båttur på Tiberias 
sjön. Medan motorerna slås av och 
tystnaden är total, orienterar vi oss i det 
område där Jesus gick omkring runt sjön. 
Vårt nästa mål är Kapernaum - platsen dit 
Jesus flyttade efter att ha lämnat 
Nasareth. Efter besök på 
Saligprisningarnas berg besöker vi staden 
Magdala, även kallad Migdol,  på vägen 
hem. 

Dag 4. Fredag 3 nov 
Idag ska vi åka upp på de omtalade 
Golanhöjderna. Vårt första stopp blir i 
staden Dan, längst upp mot Libanon. Det 
var hit Abraham en gång kom för att 
rädda sin brorson Lot. Det är mäktigt att 
stå framför stadsporten och känna att 
här gick engång Abraham. 
På vägen hem stannar vi till vid Ben Tal 
och får en känsla av att nästan vara i 
Syrien. Huvudstaden Damaskus ligger 
framför oss. 
 
Dag 5 Lördag 4 nov 
Vårt första besök idag blir vid 
Jordanfloden med möjlighet till dop vid 
Yardenit. Vi gör ett stopp i 
nationalparken Sachne – ett paradis på 
jorden.  
Därifrån åker vi in på Västbanken till 
Shilo, där Tabernaklet stod i 490 år. Det 

är en otrolig känsla att trampa marken 
där Israels barn hade sin offerplats efter 
tiden i Egypten och ökenvandringen. Här 
tjänade prästen Eli och Israels förste 
profet Samuel växte upp här. 
På kvällen kommer vi till Jerusalem. 
 
Dag 6 Söndag 5 nov 
Vi börjar dagen med att åka upp på 
Scopusberget som ger oss en fin utsikt 
över Jerusalem. Här finner vi gravarna 
efter Nåsborna som ligger begravda 
häruppe. Nu är det inte långt till det mest 
berömda berget – Olivberget, som blir 
nästa besök. Därifrån vandrar vi ned förbi 
den gråtande gudens kyrka ned till 
Getsemane. 
Ett måste är att få besöka Davids stad 
som arkeologiskt är framgrävd. Härifrån 
är vägen inte lång till Västra muren där vi 
blandar oss med alla bedjande judar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 7 Måndag 6 nov 
Vi börjar dagen med ett besök vid 
Gordons golgata där vi också firar 
nattvard.  
Efter besöket där går vi till 
Tempelinstitutet och får se hur långt de 
kommit med planeringen av nästa 
tempel. Därefter 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. 
Efter en god lunch återstår så ett besök i 
Betlehem där vi besöker herdarnas äng. 

Dag 8 Tisdag 7 nov 
På vägen till Döda havet åker vi in till 
Jeriko, som kallas för världens äldsta stad. 
När vi åker utmed Döda havet ser vi snart 
målet för vårt nästa stopp: 
Masadaklippan.  
Efter bad i Döda havet kommer vi så till 
Ashdod där vi kommer att träffa ledarna 
för den största Messianska församlingen i 
Israel. 

Dag 9 Onsdag 8 nov 
Idag kopplar vi av vid Ashdod. Finns det 
möjlighet hoppas vi kunna bese de 5 röda 
kvigorna. Tid för bad och avkoppling. 
 

Dag 10 Torsdag 9 nov 
Hemresa. Flyget går kl 11. 35 från Tel 
Aviv. Ankomst till 
Arlanda/Göteborg/Köpenhamn på kvällen 
efter mellanlandning i Warszawa. 
Varma hälsningar, För Vision Sverige 
genom KG Larsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingår i resans pris: 24.590 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 (260 shekel) samt luncher 
tillkommer. 
ENKELRUM: 8.200 kr 
Hotell: 
31/10-1/11 King Solomon, Netanya.  
1-4/11 Hotel Jacob, Tiberias.  
4-7/11 Royal Wing, Jerusalem.  
7-9/11 Leonardo Plaza Ashdod. 
Flyg med LOT Polish airlines: 
Se prel. flygtider på www.duvres.se 
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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 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 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 
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