DAGSPROGRAM I ISRAEL

RUNDRESA - FÖRDJUPANDE

SÖNDAG 9
Ankomst till Israel och transfer till hotellet i Netanya.
Vi delar en middag tillsammans och tar in den fina omgivningen och njuter av att vara på plats i Israel.

9 - 16 OKTOBER 2022, 8 DAGAR

Följ med på en resa till Israel där vi besöker fantastiska
platser som bara är ett måste vid ett besök i landet
liksom historiska platser som berättar om landets och
människornas kamp om självständighet och överlevnad.

BAD & VILA I NETANYA
MÅNDAG 10
En riktig mjukstart på resan. Under dagen har vi ett undervisningspass samt middagpå hotellet. I övrigt är dagen
fri för egna äventyr och shopping.

Pris från

18 250 kr

Den perfekta resan för dig som redan besökt landet
tidigare men som nu vill upptäcka mer - varvat med
undervisning från Bibeln och tid för bad.

HISTORIA
TISDAG 11
Vi gör utfärd till Antipatris - en park med ruiner från fästningen dit Paulus fördes som fånge, Tel Aviv och Sarona,
kvarteret byggd av 1800-talets kristna sionister

Reseledare för resan är Siegfried Luikert som också är
pastor. Han har mångårig erfarenhet
från att ha arbetat i Israel och är väl
förankrad i landet och i Bibelns ord.

JERUSALEM
ONSDAG 12
Vi lämnar Netanya. Vi besöker Emmaus - en av flera möjliga platser där Jesus åt med de två lärjungarna.
Vi gör besök i synagogan på Hadassah sjukhuset i Jerusalem och besöker Haaspromenaden. Vi får se Abrahams
första vy av Berget Moria. Sedan blir det middag och
övernattning i Jerusalem.

Reseledare
Siegfried Luikert
I priset ingår: Flyg fr. Köpenhamn. Hotell med del
i dubbelrum. Frukostar och middagar, utfärder, guidning, dricks m.m.
Enkelrumstillägg 2.500 kr. Max antal platser: 20 st.

TORSDAG 13
Vi besöker Bible Lands Museum, får en tour genom gamla
stan med Västra muren, delar av Via Dolorosa och Gravkyrkan (alt. tid till eget förfogande).
Tid till eget förfogande för alla. Middag & samkväm.
Övernattning i Jerusalem

JERIKO OCH GALILÉEN
FREDAG 14 MAJ
Denna dag lämnar vi Jerusalem och tar oss till Jeriko. Vi
besöker utgrävningarna från Josuas tid. Vi tar oss vidare
till Gan Hashlosha med naturbad vid Gilboabergets fot. Vi
åker sedan till Tiberias för middag och övernattning.
LÖRDAG 15
Nu tar vi oss runtom i Galiléen och besöker Magdala och
utgrävningarna av aynagogan i Marias hemstad som Jesus
besökte. Vi fortsätter till Kursi, svinundrets plats med
vacker mosaik. Här finns också möjlighet att få sig ett bad
i Sjön Genesaret. Middag & samkväm med övernattning
i Tiberias.

VI SÄGER TACK FÖR DENNA GÅNG
SÖNDAG 16
Vi reser till flygplaten och sedan hem till Sverige.

Flyg
09 OKT Köpenhamn – Tel Aviv 0605 - 1130
16 OKT Tel Aviv – Köpenhamn 1230 - 1600

ANMÄLAN

Anmäl dig via www.israelsvanner.se samt genom att betala in
anmälningsavgiften 1000 kr till bankgiro: 5554-0579 eller
Swish: 123 170 32 14. Ange RESA-OKT22.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor.

Israels Vänner
Köpenhamnsvägen 3B
217 43 Malmö 040-94 94 12
info@israelsvanner.se

