RUNDRESA

Reseledare:
Siegfried Luikert

HÖSTEN 2020

Siegfried Luikert arbetar som pastor och
har många års erfarenhet av Israel bakom
sig. Han har djup kunskap om Bibeln och
de profetiska texterna. Under åren han
bott och arbetat i Israel har han skaffat sig
en bred kunskap om både Israel som land och det judiska
folket.

”alternativresan”

15 - 24 OKTOBER
2020

OM RESAN
I priset ingår: Flyg fr. Stockholm. Hotell med del i dubbelrum. frukost & middag, utfärder, guidning, dricks m.m.
Enkelrumstillägg 2.500 kr. Antal platser: 22 st.

ANMÄLAN

Anmäl dig via www.israelsvanner.se eller genom att betala in anmälningsavgiften 1000 kr till bankgiro: 5554-0579
eller Swish: 123 170 32 14. Ange ”RESAOKT20”.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor.

Israels Vänner
Husie Kyrkoväg 98
212 38 Malmö 040-949412
info@israelsvanner.se

Resan för dig som vill få din första bekantskap med
Israel eller för dig om vill återuppleva Israel samtidigt
som du får upptäcka nya smultronställen.
Med en reseledare som också är pastor, med
mångårig erfarenhet från att ha arbetat i Israel, får
du garanterat en fördjupad förståelse av landet och
Bibeln.
Resan ger dig tillfälle att njuta av både sevärdheter
från Jerusalem ända upp till Dan i norr och även
möjlighet till bad i varma källor, Genesarets sjö, Döda
havet och Medelhavet.
Flera av övernattningarna sker vid det skandinaviska
turistcentret Orit i badvänliga staden Netanya.
Mer info: www.israelsvanner.se/resor

Pris fr.

19 350 kr

EN RESA FÖR DIG
SOM VILL UPPTÄCKA
ISRAEL – PÅNYTT

FLYG

RESEPROGRAM (PRELIMINÄRT)

FLYG FRÅN STOCKHOLM

DAG 1

15 OKTOBER
AUSTRIAN AIR
		

får middag och övernattar.

24 OKTOBER
AUSTRIAN AIR
		

ANKOMST TILL ISRAEL och transfer till hotellet Orit i Netanya där vi

Avresa från Arlanda ca 09:35
Ankost Israel ca 17:45

DAG 2

Avresa från Israel ca 16:10
Ankomst Arlanda ca 22:35

En dag då vi utforskar Netanyas livfulla marknad, växla pengar m.m. Det finns
tid för att shoppa, upptäcka staden och så klart, bada i det varma Medelhavets
vatten. På eftermiddagen inträder sabbaten och vi äter en sabbatsmåltid.
Övernattning på hotell Orit.

I biljetten ingår bagage. Mat ingår ej.

NETANYA

DAG 3

SABBAT I NETANYA

Efter en skön morgon och frukost på hotellet så ger möjlighet att åka till den
messianska församlingen Beit Asaph. Vi tar del av gudstjänsten och får lyssna till
undervisning och vara med och sjunga på hebreiska. Tolkning finns tillgänligt.
Resterande del av dagen är fri att använda för att njuta av stranden, folket och
staden.
DAG 4

UPP LÄNGS MED MEDELHAVET

Vi gör en heldag med utfärder som börjar med ett besök i det vackra Caesarea vid havet, där vi får se en del av romartidens kvarlämningar, en plats dit
även lärljungarna kom. Därefter besöker vi det pittoreskt konstnärssamhället,
Zikhron Ya’akob, uppe på Karmel. Vi fortsätter dagen i nutidhistoriens spår
genom att besöka Atlit, britternas fångläger för judarna innan 1948.
Vi återvänder till hotell Orit för övernattning och middag.
DAG 5

GALILEEN OCH GENESARETS SJÖ

Denna dag tar vi vår packning och åker upp till Galiléen där vi följer Jesus
och lärljungarna längs med Genesarets sjö. De välkända och vackra platserna,
Saligprisningarnas berg, Petruskapellet och Kapernaum. Vi tar även tillfälle att
längs resan stanna till för att ta oss ett bad i Sjön Gennesaret. Övernattning och
middag i sker sedan på ett hotell (Metulla Travel) i Metulla - Israels nordligaste
stad.
DAG 6

NORRA ISRAEL OCH BAD I VARMA KÄLLOR

Vi forstätter resan norrut i landet och upp till trakterna kring Dan där vi kikar
på utgrävningar och nationalparken som finns där.
Eftermiddagen spenderar vi sedan vid ett spa med varma källor där vi rent av
kan se in i grannlandet i öster, Jordanien. Övernattning och middag i sker sedan
på ett hotell i Tiberias, Hotell Aviv Apt.
DAG 7

JERIKO OCH DÖDA HAVET

Denna dag beger vi oss söderut längs Jordandalen från sjön Genesaret. Vi beger
oss ner till Jeriko och upplever landskapet och värmen. I Jeriko besöker vi
utgrävningarna och kanske vi renat av vandrar sju varv.
Vi fortsätter sedan söderut mot Kumran, i området där man hittade dödahavs-

rullarna. Vi stannar till för lunch innan vi kommer till badstranden vid
Kalya där vi har tid att njuta av det salta vattnet i Döda havet.
Vi vänder sedan om och reser upp till Jerusalem där vi övernattning och
äter middag.
DAG 8

JERUSALEM

Jerusalem med all sin historia har mycket att berätta. Vi fokuserar vår dag
på besök vid förintelsemuséet Yad Vashem samt Herzl muséet.
Vi besöker även den välkända Menorahn som står utanför Israels parlament, Knesset.
Vi övernattar och äter middag i Jerusalem
Valfritt tillägg:
På kvällen finns för de som vill möjligheten att besöka ”Night Spectacular”,
som inte ingår i resans pris. Vill man besöka detta får man räkna med en
extra utgift på ca 180 kr.
DAG 9

JERUSALEM

Vi använder denna förmiddag till andakt och kontemplation. Vi inleder
med en andakt på Olivberget med utsikt mot Tempelplatsen. Därefter
besöker vi Getsemane och Trädgårdsgraven, där vi även delar gemensam
nattvard.
Eftermiddagen har två alternativ. För dem som så önskar kan man få en
guidad tur av Gamla stan och Västra muren.
Vill man istället göra egna upptäckter kan man ha eftermiddagen till eget
förfogande. Vi avslutar dagen med middag och övernattning och middag i
Jerusalem, Jerusalem Tower.
DAG 10 		

ÅTERRESA TILL SVERIGE

Vi reser tillbaka till Sverige och säger farväl till Israel för denna gång.

