
Resor fo r unga – Program   

Våra resor för unga till Israel är på 8 dagar.  

Upplägget är enligt följande: Vi har ett basprogram som är lika på varje resa och så kallade 

tilläggsaktiviteter som kan skifta från resa till resa. Eftersom resorna går över stora delar av Israel så 

kommer vi givetvis också ta del av mycket som går utöver programmet.  

Inför den aktuella resan kommer ett uppdaterat reseprogram.  

 

DAG 1:  

Resdag med övernattning i Netanya. 

 

DAG 2: 

Vilodag i Netanya. Med dess utmärkta läge längs Medelhavet är staden Netanya en pärla i Israel.  

Här kan man ligga och njuta vid stranden, promenera bland butiker och marknadsstånd och helt enkelt bara 

känna in lugnet innan veckan rullar igång på allvar.  

 

DAG 3: 

Jerusalem. Vi tar oss till huvudstadens östra sida och upp på Olivberget för att få en storslagen utsikt över 

gamla Jerusalem och den vackra muren med dess portar. En bit bort nedanför berget besöker vi Getsemane 

trädgård. Innanför murarna hittar vi Västra muren, judarnas heligaste plats och en bit av det forna templets 

stödmur. Efter en promenad genom Gamla stan når vi Trädgårdsgraven. Övernattning i Jerusalem. 

Tilläggsaktivitet:  

- Davids stad – Plats om stadens grundande och viktiga epoker i dess historia. Dessutom en vandring 

i den 533 m långa Hiskiatunneln (2 Krön 32) 

 

- Davidcitadellet – Också kallat Davids torn. En plats rik på historia, kultur och arkitektur. Fin utsikt 

över Jerusalem från stadens insida och ett museum om Jerusalems historia.  

 

- Tunneltur längs Västra muren – Här får man genom en spännande tunnelvandring ta del av 

tempelbergets historia 

 

- Tempelplatsutgrävningar – Vid templets sydvästra stödmur med breda trappor, samt en 

handelsväg som Jesus och lärjungarna med säkerhet vandrat flera gånger.  

 

- Tempelinstitutet – Här finns en skalenlig modell av det tredje templet och man får ta del av 

förberedelserna som står klara för dess byggande.    



 

DAG 4: 

Vi reser ner till området kring Döda havet. Här vandrar vi genom naturreservatet Ein Gedi - ”Davids källa”. 

Därefter blir det bad i Döda havets 34%-saltiga vatten. Dagen avslutas med övernattning vid sjön 

Genesaret. 

Tilläggsaktivitet:  

- Jesu dopplats i Jordanfloden. 

 

- Degania Alef – Besök vid Israels första Kibbutz 

  

- Jeriko – Vi gör ett besök i världens äldsta stad och tar del av dess spännande historia.  

 

DAG 5: 

Reser vi över Israels nordliga delar kan några av följande aktiviteter förekomma:  

- Forsränning i Jordanfloden  

 

- Tårarnas dal – Plats där det dramatiska Jom kippur-kriget utspelade sig 

 

- Vandring i Hermonfloden 

 

- Vandring vid källflödet Dan – Spännande utgrävningar och naturupplevelser 

 

- Vandring vid källflödet Banias – Det nytestamentliga Cesarea Filippi med ett porlande vattendrag 

 

- Lättare klättring på berget Arbel med en förunderlig utsikt över sjön Genesaret. 

 

Reser vi i området kring Negevöknen kan följande aktiviteter förekomma:  

- Terebintdalen – Platsen för Davids seger över Goliat 

 

- Tel Beersheba – Nationalpark med utgrävningar från Abrahams tid 

 

- Kamelridning  

 

 

 

 



DAG 6: 

Vi börjar på Saligprisningarnas berg, platsen för Jesu bergspredikan, med en fin utsikt över sjön Genesaret. 

En bit bort hittar vi längs stranden Petruskapellet och platsen där Jesus uppenbarar sig efter sin 

uppståndelse. Därefter tar vi oss till Kapernaum, Jesu hemstad under sina ”verksamma” år. Dessutom två 

tilläggsaktiviteter, innan vi reser tillbaka för att övernatta i Netanya. 

Tilläggsaktiviteter:   

- Båttur på sjön Gennesaret   

 

- Bad i sjön Gennesaret 

 

- Nasaret – Vi besöker Bebådelsekyrkan, byggd där Maria och Josef var bosatta när de fick beskedet 

om världens Frälsares tillkommelse     

 

- Karmels berg – Platsen där Elia konfronterade Baalsprofeterna och nedkallade Guds eld.   

 

DAG 7: 

Shabbat. Vi firar Gudstjänst i den messianska församlingen i Netanya, varvar ner efter veckans alla intryck 

och har eventuellt en gemensam aktivitet med ungdomarna från församlingen. Övernattning i Netanya. 

 

DAG 8: 

Hemresedag.   


