ISRAEL
Med City ky rkan Stockholm.

4-13 OKTOBER
2018

Reseledare:
Rosa och Jorge Moreno

Pastorparet:
Paul och Therese Orlenius

Dag 1, torsdag 4 oktober.
Avresa från Arlanda och ankomst
till Tel Aviv. Vi kör upp till hotellet i
Tiberias och vilar ut efter
flygresan. Möte på kvällen.
Dag 2, fredag 5 oktober.
Idag reser vi runt i det vackra
Galileen och börjar vi med en
båttur på Genesarets sjö. Sedan
fortsätter mot Saligprisningarnas
berg och Kapernaum, den staden
som kom att bli Jesu hemstad. Här
ser man även utgrävningar, som
ger oss en fin bild av, hur man
levde på Jesu tid. Vi kommer att
ha ett kort möte här. Turen går
vidare till Golanbergen, där man
från den slocknade vulkanen Har
Ben Tal, har en storslagen utsikt
över den syriska slätten. Möte på
kvällen.
Dag 3, lördag 6 oktober.
Vi startar dagen med ett besök vid
Yardenit, dopplatsen vid
Jordanfloden. Här kommer finnas
möjlighet till dop. Vi fortsätter
sedan till Nasaret i Galileen, där vi
går runt i Nasaret Village. Sedan
åker vi till Muchraka på
Karmelberget och Eliaplatsen. Det
är den plats, var Elia kämpade mot
Baalsprofeterna. Vi ser även
Harmageddon slätten. Efter detta,
åker vi till Jerusalem.
Dag 4, söndag 7 oktober.
Dagen börjar på Oljeberget,
varifrån vi har en fantastisk utsikt
över Jerusalem. Vi vandrar vidare
till Getsemane Örtagård, den
platsen Jesus kämpade, så hans
svett blev som blodsdroppar, och
Alla Nationers kyrka. Sedan går
turen vidare till Betlehem och
Födelsekyrkan.
Dag 5, måndag 8 oktober.
Idag besöker vi Gordons Golgata
och ser Trädgårdsgraven. Enligt
traditionen den platsen, där Jesus
lades efter korsfästelsen. Sedan
går turen vidare till Gamla Stan,

St. Anna kyrkan, Via Dolorosa och
avslutar vid Västra muren, även
kallat Klagomuren. Efter detta går
gruppen på egen hand för bl.a.
shopping eller cafèbesök.
Dag 6, tisdag 9 oktober.
Idag börjar dagen på Sions berg
och besök på Övre Salen. Sedan
går vi vidare till den torrlagda
tunneln vid Hiskia tunneln. Efter
detta ska vi besöka City of David
och Yad Vashem, minnesplatsen
efter judeutrotningen under andra
världskriget.
Dag 7, onsdag 10 oktober.
Vi börjar dagen med ett besök i
den vackra nationalparken Ein
gedi. Sedan beger vi oss till
Massada. Här tar vi linbanan upp
till ruinerna. Efter detta, åker vi
vidare till Ein Boqeq vid Död havet
– jordens lägsta punkt och kanske
den märkligaste insjö med ca. 33%
salter. Här får man möjlighet att
bada. Avslutar dagen med att åka
till Eilat för lite fridagar. Ett kortare
möte på kvällen.
Dag 8 och 9, 11-12 oktober.
Fridagar! Sol, bad och shopping i
det härliga Eilat. Möjlighet att boka
extratur till t.ex. klippstaden Petra
eller en härlig båtkryssning på
Röda Havet. Möten på kvällarna.
Dag 10, lördag 13 oktober.
Transfer till Tel Aviv och hemresa.
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Duveskogs Reseservice AB
Renshammarvägen 8B,
821 50 Bollnäs.
Email: info@duvres.se
Hemsida: www.duvres.se
Tel. 0278 160 05, fax. 16003.
Bg. 5199 – 4119
Org.nr. 556467 - 9651

PRIS: 16.550 kr
INGÅR I RESANS PRIS:
Flyg, flygskatt, transfer mellan flygplats
och hotell i Israel, del i dubbelrum,
halvpension hela resan(frukost och
middag dagligen), utflyktsprogram och
entréavgifter enligt specifikation i
denna folder, lokala guider och erfaren
reseledning.
ENKELRUMSTILLÄGG: 4400:BARNRABATT: 2700:- (gäller för barn
under 12 år som delar rum med två
betalande vuxna)
INGÅR EJ: Kostnader för måltidsdryck
Luncher, dricks 200 shekel (samlas in
av reseledare i början på resan)
Reseförsäkring & avbeställningsskydd.
Går att köpa genom Duveskogs
Reseservive
FLYG: Ukraine airlines med byte i Kiev
Arlanda-Kiev-Tel Aviv 05.10-13.15
Tel Aviv-Kiev-Arlanda 14.15-20.55
HOTELL:
Kfar Kinnert
Jerusalem Towers - Jerusalem
Hotel Caesar - Eilat
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 med annan
reseledare.

