
 

  

14-21 november 2023 

Med Anne-Jorid Ahgnell 

& Iren Kärrbrant 



Dag 1, tisdag 14 november  

Avresa från Göteborg med Brussel Airlines kl 07.10 med 

mellanlandning i Bryssel.  Ankomst Tel Aviv kl 15.10. På 

Ben Gurions flygplats möts vi av vår guide Irén Kärrbrant 

och bussen, som tar oss till Genesaret för övernattning på 

Hotel Salina Kinneret. Det är ca två timmars bussresa dit 

från flygplatsen. Middag på hotellet och samling för 

information om dagarna som ligger framför. 

 

Dag 2, onsdag 15 november 

Denna förmiddag ägnas åt Nytestamentliga platser. Vi 

börjar vår vecka i landet med en båttur på Genesarets sjö 

och sedan kör bussen till på Saligprisningarnas berg där vi 

vandrar ner mot Genesarets strand med utsikt över både 

sjön och kullarna. Därifrån är det en kort promenad till 

Tabgha vid sjöns nordvästra strand, området är 

sammanknippat med många av de under Jesus gjorde. Vi 

besöker sedan utgrävningarna och den vackra kyrkan i 

Magdala, staden där Maria levde under Jesu tid. Middag 

och övernattning på hotellet.   

 

Dag 3, torsdag 16 november  

Idag bär det iväg norröver, till Dan som ligger vid gränsen 

till Libanon. Det vackra naturreservatet Dan har de bäst 

bevarade lämningarna från första templets tidsperiod. Vi 

fortsätter österöver, upp på Golanhöjderna till Bental, en 

höjd där vi kan se in i Syrien. Därefter till Katzrins 

Talmudiska by som är en rekonstruktion på plats av en 

judisk, nästan två tusen är gammal by och upptäckt kort 

efter 1967. Middag och övernattning på hotellet. 

 

Dag 4, fredag 17 november  

Vi lämnar Galileen och Genesarets sjö bakom oss och kör 

söderöver genom Jordandalen mot Döda Havet och 

stannar till vid platsen där Israels folk, ledda av Josua, gick 

in i det förlovade landet. På denna plats döptes också 

Jesus av Johannes döparen.  Vi fortsätter till Qumran, där 

döda havsrullarna hittades för snart 80 år sedan. Sedan är 

det dags för ett dopp i det 33% salthaltiga Döda Havet.  

Det tar ca en timma att köra upp till Jerusalem och till 

hotell Eyal som ligger nära gamla stan i Jerusalem. Middag 

och övernattning på hotellet i Jerusalem 

 
 

 



  Dag 5, lördag 18 november  

Vi börjar dagen med en utsiktspunkt från Scopusberget 

och vandrar Kidrondalen ner till Getsemanekyrkan. 

Därefter kör vi in i den palestinska autonomin för lunch 

och för att besöka kyrkan vid. Herdarnas äng. Sista 

punkten på programmet idag är ett besök i Israels 

museum. Det finns en modell där över Jerusalem, alldeles 

innan förstörelsen år 70 och där finns också Döda 

Havsrullarna bevarade. Middag och övernattning på 

hotellet. 

Dag 6, söndag 19 november  

Tidig morgon då vi ska spendera förmiddagen i Davids 

stad, där landets kanske allra viktigaste arkeologiska 

utgrävningar sker.  Där, om inte annars, blir bibeln 

levande på ett mycket handfast sätt. Vi går bl a ner till 

Gihon källan, genom kung Hiskias tunnel, till Siloams 

pool och går en liten bit på de autentiska trapporna som 

ledde pilgrimerna på andra templets tid från Siloam-

poolen upp till templet. Vi fortsätter till tempelplatsens 

södra mur och till de skriftlärdes trappa, autentiska 

trappor från andra templets tid. Efter lunch åker besöker 

vi tempelinstitutet där föremålen för ett framtida tempel 

finns klara och vi får kunskap om deras praktiska och 

symboliska betydelse. Dagen avslutas på platsen för Jesu 

korsfästelse, den heliga gravens kyrka. Middag och 

övernattning på hotellet i Jerusalem. 

 

Dag 7, måndag 20 november  

Idag kör bussen upp i Samarien och till Shilo; platsen där 

tabernaklet stod innan kung David fick föra in 

förbundsarken i Jerusalem. Vi kör sedan till 

Minnesmonumentet över förintelsen Yad vaShem och 

avslutar vår resa med att fira nattvard i Trädgårdsgraven. 

Middag och övernattning i Jerusalem. 

 

Dag 8, tisdag 21 november 

Avresa mot Ben Gurions flygplats på förmiddagen och 

hemresa med Brussel airlines kl 16.10 och ankomst till 

Göteborg 22.40 



 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION: 

PRIS: fr 22.250 kr (vid minst 20 resenärer) 
 

RESELEDARE: Anne-Jorid Ahgnell 

GUIDE:  Iren Kärrbrant 
PRISET INKLUDERAR: Hotell med frukost och  

middag dagligen, transfer samt utflykter enligt  

programblad  

ENKELRUMSTILLÄGG: 7.600 kr  

BARNRABATT: 2900 kr för barn som delar rum med två betalande vuxna 

HOTELL: 

14-17/11 Hotel Selinas Kinneret  

17-21/11 Hotel Eyal, Jerusalem  

FLYGBOLAG:  Brussel airlines el Lufthansa 

AVRESEORT:  Landvetter el Gardemoen 

INGÅR EJ:  Luncher, måltidsdryck,  

dricks (ca 220 shekel) 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:   

6% av resans pris, 1335 SEK i dubbelrum och 2022 SEK 
i enkelrum. 

 

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 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 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. 

Hetll Selina Kinneret, Galileen 


