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Dag 1 fredag 13/10  

Vi samlas på Arlanda och flyger via Vien till Tel 

Aviv. Där möts vi av vår guide och åker till hotel 

Restal i Tiberias och checkar in, därefter väntar 

en sen middag på hotellet. 

 

Dag 2 lördag 14/10 

Efter frukost tar vi oss en tur med båt på 

Genesarets sjö. Väl ute till sjöss stänger vi av 

båtmotorerna och firar gudstjänst tillsammans. 

Vi känner historiens vingslag. Här ute på sjön 

stillade Jesus stormen och gick på vattnet. Det 

här området utgjorde navet för hans gärning. Vi 

fortsätter härifrån till Saligprisningarnas berg 

där Jesus predikade den välkända Bergspredikan. 

Innan lunch hinner vi även med ett besök i 

Kapernaum, där Jesus levde och verkade i stor 

del av sitt liv. 

Efter lunch besöker vi dopplatsen vid Yardenit. 

Resten av eftermiddagen är fri och den som vill 

kan släppas av vid de varma källorna för bad. 

(Entre och transport tillbaka till hotellet ingår ej, 

ta med egen badhanduk och hänglås för att 

spara onödig avgift för det) 

 

Dag 3 söndag 15/10 

Efter frukost börjar vi dagen med en 

morgonsamling vid Petrusplatsen, det var här 

som Petrus mötte sin mästare efter 

uppståndelsen och Jesus frågade honom ”Älskar 

du mig”?  Därefter väntar Caesarea filippi, vid 

foten av berget Hermon. Hit tog Jesus 

lärjungarna för att undervisa om församlingens 

position. Vi besöker även naturreservatet Tel 

Dan innan vi åker upp mot Golanhöjderna, här 

har man en underbar utsikt över den syriska 

slätten där man ser de slagfält där de stora 

pansardrabbningarna ägde rum 1967 och 1973. 



 

 

 

 

  

Dag 4 måndag 16/10 

Vi är tidigt utcheckad och klar för att hinna med en lång 

dag där vi startar med att besöka Nazareth village, en 

rekonstruktion som visar vardagslivet kunde se ut på 

Jesu tid. Färden fortsätter ner till Cesarea vid 

Medelhavets strand. Här får vi se den berömda 

amfiteatern, hipodromen och mycket annat. 

Därefter åker vi till Karmelberget med den enastående 

utsikten över Harmageddoslätten. Det här är platsen där 

Elia utmanade Baalsprofeterna en gång i tiden. Vårt sista 

stopp för dagen blir Shiloh, platsen där tabernaklet 

byggdes efter inträdet i det förlovade landet. Vi åker nu 

mot Jerusalem och vårt hotel Prima Park för middag. 

 
Dag 5 tisdag 17/10 

Idag vaknar vi upp i Jerusalem och börjar dagen med att 

besöka Oljeberget. Vi vandrar ner till ”Tårarnas kapell” 

och fortsätter sedan till Getsemane Örtagård. Vissa av 

träden här är 1500 år gamla och kanske rotskott av de 

träd som fanns här på Jesu tid. Vi åker sen till Jesu 

födelsestad, Betlehem, och besöker Herdarnas äng. 

 

Dag 6 onsdag 18/10 

Idag reser vi söderöver. Dagens första stopp är vid 

nationalparken Ein Gedi, platsen där David gömde sig för 

Saul och där det finns ett vackert vattenfall. Inträdet till 

Ein Gedi ingår inte (ca 100 kr) och den som vill kan 

istället ta en lång kafferast här. Därefter åker vi till 

Massada och tar linbanan upp på den fascinerande 

fästningen på klippan och får lyssna till den spännande 

berättelsen om judarnas kamp mot romarna år 73 e. Kr. 

Efter dessa besök får alla möjlighet att bada i Döda 

Havet – jordens lägsta punkt och kanske märkligaste 

insjö med ca. 33% salter. 

 

Dag 7 torsdag 19/10   

Fridag i Jerusalem. 

 

Dag 8 freddag 20/10   

Resan har nått sitt slut och efter frukost och en lugn 

förmiddag checkar vi ut från hotellet och åker till 

flygplatsen för hemresa. 



 

PRIS: 19.600kr * 
*Priset gäller vid minst 20 resenärer. Vid 15-19 resenärer ökar priset med 1200 kr 
ENKELRUMSTILLÄGG:  6.300 kr 
 

PRISET INKLUDERAR:  Hotell med frukost och middag 

dagligen, svensktalande guidning, transfers, samt 

inträden och utflykter enligt programblad  

BOENDE:  Restal Hotel, Tiberias 
Hotel Prima Palace – Jerusalem 

FLYGBOLAG:  Austrian airlines (OS) 

AVRESEORT: Arlanda 

INGÅR EJ:  Luncher, måltidsdryck, dricks (ca 195 shekel) 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:  Kostar 6% av resans pris 

och måste betalas i samband med anmälan. 
 

REGLER för anmälan, betalning och avbokning 
Man anmäler sig till en resa  genom att fylla i ett bokningsformulär på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer sedan sin anmälan 

genom att betala in en anmälningsavgift på minst 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 betalar anmälningsavgiften 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. 

 

RESELEDARE: Helen och Andreas Bergh bor i Gävle och 

är kårledare på Frälsningsarmén där. Israel ligger starkt 
på deras hjärtan, de har stort intresse för bibeln och är 

vana lovsångsledare.   

                           GUIDE:  Joen Lindquist. 

 


