
Israel 

2-9 november 
Reseledare: David Sundström 

Dag 1. Flyg avgår från Arlanda 06:40 och anländer till Tel Aviv 14:55. Därefter transfer till hotell i 

Jerusalem. Kvällen fri för egna aktiviteter.  

Dag 2. Idag besöks Olivberget och Getsemane. Vandringen går sedan genom Via Dolorosa till gamla 

stan där vi ser bland annat St Anna church. Därefter besöker vi trädgårdsgraven.  

Dag 3. Idag besöks först Sionsberget och Övre salen, sedan Västra muren. På eftermiddagen går 

färden till Betlehem.  

Dag 4. På förmiddagen besöks minnesmonumentet för judeutrotningen under andra världskriget, 

Yad Vashem. Därefter går färden till Tiberias och hotell Golan.  

Dag 5. Dagen börjar ute på Genesarets sjö med en båttur. Sedan går turen till Saligprisningarnas berg 

och därefter Kapernaum. Besök uppe på den utslocknade vulkanen Har Ben Tal hinns också med 

idag.  

Dag 6. På förmiddagen besöks dopplatsen Yardenit, som ligger vid Jordanfloden. Här finns möjlighet 

att döpa sig för den som önskar. Färden går sedan vidare till Nasareth Village där man får en inblick i 

hur man levde på Jesu tid. Därefter besöks Karmelberget och Eliaplatsen.  

Dag 7. Fridag i Tiberias.  

Dag 8. Transfer till flygplatsen. Flyget avgår 16:10 och ankomst till Arlanda förväntas bli vid 23-tiden.  

 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.  

 

 

PRIS: 13 450:- 
INGÅR: Flyg, flygskatt transfer mellan flygplats och hotell i Israel, del i 
dubbelrum, halvpension hela resan (frukost och middag dagligen.) 
Utflyktsprogram enligt specifikation i denna folder och lokala guider.  
TILLKOMMER:  
Dricks, luncher, måltidsdryck.  
ENKELRUMSTILLÄGG: 4050 kr  
HOTELL:  
Jerusalem Gardens, Jerusalem 
Hotel Golan, Tiberias 
FLYG: 
Austrian Airlines från Arlanda. Avresa ca 06:40, ankomst 14:55 i Tel 
Aviv. Avresa från Tel Aviv ca 16:10, ankomst Arlanda ca 22.50. 

 


