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Dag 1. Ankomst med flyg till Israel 
därefter transfer med buss till hotell 
vid Genesarets sjö. 
 
Dag 2. Båttur på Genesarets sjö och 
därefter ett besök på 
Saligprisningarna berg. Vi fortsätter 
sedan till Kapernaum innan vi på 
eftermiddagen får en mindre 
Golantur med besök på bl.a. den 
utslocknade vulkanen Har ben tal 
med utsikt över syriska slätten.  
 
Dag 3. Idag besöker vi Petrusplatsen 
(Joh 21). Vi fortsätter sedan till 
dopplatsen Yardenit vid 
Jordanfloden. Därefter åker vi till 
Nasaret Village där vi får se och 
höra om hur livet var på Jesu tid. 
Därefter besöker vi en Messiansk 
församlingen i Netanya där vi får 
höra vad som sker bland Jesus 
troende judar och om 
försoningsarbetet mellan 
pånyttfödda judar och araber. Evan 
Thomas kom som en invandrande 
jude från Nya Zealand och är en del 
av profetordets uppfyllelse att Gud 
skulle hämta hem sitt folk, även om 
de var fördrivna vid himlens ände" 
5 Mos 30:4.  Vi fortsätter sedan vår 
färd till Jerusalem, dit vi ankommer 
lagom till middagen. 
 
Dag 4. Dagen börjar på Oljeberget 
med en fantastisk vy utöver 
Jerusalem. Vi vandrar nedför berget 
till Getsemane där vi håller 
gudstjänst. Vi vandrar sedan vidare 
upp till Stefanusporten och sedan 
Betesdadammen. Vi går Via dolorosa 
till torget vid gravkyrkan där vi äter 
lunch. På eftermiddagen vandrar vi 
i de judiska kvarteren till Västra 
muren, där vi får möjlighet att gå 
fram till muren och be.  
 
Dag 5. Vi börjar dagen med att åka 
till Elladalen, platsen där David 
besegrade Goliat. Därfter besöker vi 
Yad Vashem, ett minnesmonument 
för de judar som föll offer under 
andra världskriget. Vi fortsätter 
sedan till Betlehem för lunch och 
besök vid Herdarnas äng och en 
Souveniraffär. Innan vi återvänder 
till hotellet i Jerusalem stannar vi 
hos pastor Nihad som leder en 
karismatisk evangelisk församling i 
Betlehem, Imanuelkyrkan. Ibland 
gästpredikar han i 

messianskaförsamlingar i Israel. 
Han har också startat några mindre 
församlingar och bönegrupper i 
Jeriko, Haifa och Ramallah. Vid 
jultid får hans barnevangelister nå 
tusentals av muslimbarn med 
berättelsen om Jesus. 

Dag 6. Vi börjar dagen vid 
Trädgårdsgraven där vi håller 
gudstjänst, nattvard och får 
möjlighet att gå in i den tomma 
graven! Vi fortsätter sedan till Övre 
salen och därefter Kaifas palats 
(Hanegällets kyrka där Petrus 
förnekade Jesus). Vi äter sedan 
lunch tillsammans innan gruppen 
splittras för en fri eftermiddag. 
Några tips: Den som vill kan besöka 
Tempelinstitutet där en judisk 

organisation förbereder för 3:e 
templet. Ett besök på Israels 
museum är också intressant. Annars 
är shopping i alla de små basarerna 
väldigt uppskattat. Passa på att 
fynda lite souvenirer!  
Guide och buss är disponibla men 
vill man gå och koppla av på egen 
hand i gamla stan i Jerusalem, kan 
man välja det denna eftermiddag. 
Inträden denna eftermiddag betalar 
man på plats.   
 
Dag 7. Resa genom Juda öken till 
Jeriko, ett kort stopp där man ser på 
Sackeusträdet, Frestelsens berg och 
en liten damm med vatten från Elisa 
källan. Vi fortsätter till 
nationalparken Ein Gedi, där kung 
David gömde sig undan Saul i en av 
grottorna. En gripande berättelse då 
David hade möjlighet att själv ta ut 
hämnden på Saul, men visade sin 
storsinthet. Ett vackert område där 
man får vandra runt i spektakulär 
natur och bada i källvatten. Efter det 
kör vi förbi Massada och stannar 
vid Döda Havet för bad innan vi 
fortsätter till Eilat. Berättelsen om 
Massada hör vi i bussen då vi 

passerar förbi.  
 
Dag 8 & 9. Fridagar i Eilat med tid 
för sol, bad och egna utflykter. Eilat 
är känt för sitt rena vatten och 
härliga korallrev, i stort sett är det 
sommar året runt. Under fridagarna 
erbjuds båttur på Röda Havet samt 
en 3-4 timmars tur till Tabernaklet i 
Timna parken. Turerna ligger extra 
i programmet och betalas på plats.  

Dag 10. Bussresa till flygplatsen och 
hemresa. 

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 summan.   

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.  

 

 

PRIS: 15 700* :- 

*Om gruppen blir färre än 30 tillkommer 

500kr. 

Ingår i resans pris:  Flyg, flygplatsskatter, 

transfer mellan flygplats och hotell i 

Israel, del i dubbelrum, halvpension hela 

resan d.v.s. frukost och middag dagligen. 

Utflyktsprogram och entréavgifter enligt 

specifikation i denna folder, lokala guider 

och erfaren reseledning.  

INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, 

reseförsäkring (ingår vanligtvis i 

hemförsäkringen), dricks ca 200 shekel.  

Flyg – Turkish Airlines från Arlanda. 

HOTELL -  

Golan, Tiberias 

Prima Park, Jerusalem 

Nova, Eilat 

ENKELRUM: 4900:- 

Barnrabatt: 2600 kr (gäller för barn under 

12 år som delar rum med 2 betalande 

vuxna). 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 

825kr för resor tot. pris 15 001-18 000kr.  


