Förslag till Rundresa i 10 dagar
Välkommen med på en unik rundresa i Det Heliga Landet! Tag möjligheten till att se och
uppleva det du har läst om och besök landet där allt började! Tillsammans ser vi till att du
får en varierande och oförglömlig resa.
Dag 1
Vi flyger reguljärt till Tel Aviv. Måltid serveras ombord. Transfer till vårt hotell i Tel Aviv alt
Netanya där vi kan ta ett dopp i Medelhavet.
Dag 2
Efter en god nattsömn lämnar vi Netanya/Tel Aviv och reser till Cesarea för att se amfiteatern
och akvedukten från Herodes tid. Sen åker vi vidare mot Karmelberget, där vi har en vacker
utsikt över Israelslätten från Muhraka/Karmelit-kloster. Sedan fortsätter vi till hamnstaden
Haifa med vy över Haifabukten och Bahai-templets vackra trädgård. Vi passerar även
druserbyarna Dalait el Carmel och Ifisha. Sedan vidare till Nasaret där vi besöker
Bebådelsekyrkan och får en kulturupplevelse genom hembesök hos en familj.
Övernattning i Tiberias.
Dag 3
Vi åker idag runt Genesarets sjö och ser delar av Golan för att sedan åka upp till
konstnärsstaden Safed. Därefter besök i Tabga, platsen för brödundret och Kapernaum. Båttur
på sjön och att äta Petrusfisken ingår också i dagens program för att sen avsluta med andakt vid
Saligprisningarnas berg där vi njuter av vacker utsikt över sjön. Övernattning i Tiberias.
Dag 4
På morgonen lämnar vi vårt hotell i Tiberias och reser söderut. Först stannar vi vid Yardenit,
dopplatsen vid Jordanfloden för att sedan fortsätta till det vackra naturreservatet Sachne där
vi kan bada i de naturliga dammarna. Detta är en mycket vacker oas på jorden. Efter denna vila
och avkoppling åker vi vidare genom den karga Jordandalen mot Jerusalem. Om det är öppet för
inresa till världens äldsta stad Jeriko gör vi ett besök där. Denna natt tillbringar vi i Jerusalem.
Dag 5
Vi börjar dagen i Jerusalem med ett stopp utanför Knesset och ser på Menoran, den sjuarmade
ljusstaken, Israels statssymbol för att sedan åka till Yad Vashem, minnesmonumentet över
förintelsens offer. Därefter åker vi till Födelsekyrkan i Betlehem (Om check-pointen till
Betlehem är stängd utbyts denna punkt mot annat resmål). Åter i Jerusalem avslutas dagen på
Olivberget vid Fader Vår kyrkan, där bönen finns på 44 språk och Getsemane med Alla Nationers
kyrka. Övernattning i Jerusalem.
Dag 6
Denna dag i Jerusalem börjar vi på Sionsberget med besök i Nattvardssalen, där Jesus åt sista
måltiden med sina lärjungar. Vi går sen genom Sionsporten in i Gamla stan, genom judiska
kvarteret, till Klagomuren och Tempelplatsen, där vi i dag ser Klippmoskén. Vi besöker Betesdadammen med S:t Annas kyrka, känd för sin otroliga akustik. Där måste vi tillsammans göra ett
sångprov. Sedan vandrar vi Jesu lidandes väg, Via Dolorosa mot Golgata, genom Gamla stans
labyrinter till Gravkyrkan och avslutar dagen vid Trädgårdsgraven där vi kan fira nattvard
tillsammans. Övernattning i Jerusalem.

Dag 7
Fri dag i Jerusalem för shopping i Gamla stans basarer och att göra egna upptäckter eller besöka
platser som inte är med i programmet. Här finns hur mycket som helst att se. Hotell i Jerusalem.
Dag 8
Vi åker genom Juda öken och ser beduiner och fåraherdar efter vägen mot Döda havet, där vi
ska bada och flyta som korkar. På vägen stannar vi vid Qumran, där dödahavsrullarna hittades.
Med kabinbanan tar vi oss upp till Masadaklippan och utforskar resterna av den fästning som
Herodes lät bygga. Vi tillbringar denna natt vid Döda Havet.
Dag 9
Fri dag vid Döda Havet för sol, bad och rekreation. Vi låter dess mineraler ge oss hälsa och
skönhet. Här finns Mineralbassänger, bubbelpooler och träningsmöjligheter. Behandlingar och
massage finns för extrakostnad. Övernattning vid Döda Havet.
Dag 10
Transfer från vårt hotell till Tel Aviv och Ben Gurion flygplats. Därifrån flyger vi hem till
Sverige med många upplevelser och minnen i bagaget.
Preliminärt pris
Från ca 14000 SEK, varav 1200 SEK betalas som anmälningsavgift samtidigt med anmälan.
Priset är beroende på antalet resenärer, hotellkategori, tidpunkt, dollarkurs och flygskatter etc.
Exp avg 200 SEK vid avbeställning.
I priset ingår:
• Reguljärflyg Göteborg/Stockholm/Oslo – Tel Aviv, t o r inkl alla flygskatter
• 9 övernattningar med del i dubbelrum på hotell av god standard
• Halvpension (Frukost och middag)
• Transfer i luftkonditionerad buss
• Inträde till alla sevärdheter som ingår i programmet
• Svensk reseledare
Tillägg:
• Dricks till chaufförer, hotellpersonal och guider ca 45 USD /Person
• Måltidsdryck
• Ev avbeställningsskydd: 585 SEK / person, Solid försäkrings AB.
• Betalas tillsammans med anmälningsavgiften.
• Ev extra reseförsäkring: 415 SEK Solid försäkrings AB. Komplement till Hemförsäkringen.
Broschyr kan erhållas. Betalas vid slutbetalningen.
• Ev enkelrumstillägg: från 3000 SEK
• Förlängning av resan med ytterligare dagar kan ev ordnas
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