
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-NOV22.  
Hör gärna av dig till oss med dina frågor.

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

ANKOMST & JERUSALEM
SÖNDAG 27
Ankomst till Israel. Vi åker upp till Jerusalem där vi tar ett 
lunchstopp. På vägen hotellet gör vi ett stopp vid den vackra och 
intressanta ”Menoran”, ljusstaken som ligger vid Knesset. Över-
nattning och middag i Jerusalem.

MÅNDAG 28
Bussen tar oss till utsikten på Olivberget. Vi går ner mot Getse-
mane kyrkan. På vägen ner gör vi ett kort stopp i Tårarnas kapell. 
Bussen tar oss sedan till Trädgårdsgraven. Vi går in Gamla stan 
och går delar av Via Dolorosa smärtornas väg, den gamla Bysan-
tinska huvudgatan ”Cardo” och sedan vidare till Västra muren, 
”Klagomuren”.Övernattning och middag i Jerusalem.

DÖDA HAVET & DAVID KÄLLA
TISDAG 29
Vi lämnar Jerusalem och åker ner till Döda havet för att flyta en 
stund. Vi besöker Ein Gedi  med Davids källa. På väg till Tiberias 
stannar vi vid Jordanflodens strand, Qasr al Yahud. Det är även 
platsen där man tror att Jesus blev döpt av Johannes. Hotell i 
Tiberias där vi även äter middag.

GENESARET & GALILÉEN
ONSDAG 30
Vi besöker Saligprisningarnas berg med utsikt över Genesarets 
sjö, Tabgha där man tror Jesus gjorde brödundret, därefter 
Petruskapellet. Vi besöker Kapernaum som var staden där Jesus 
bodde under sina tre sista år. Vi äter lunch på någon resturang 
med möjligheter att smaka på Petrus fisken till lunch. Vi besöker 
Magdala från Jesus tid. Vi reser sedan vidare genom Galileen till 
Netanya där vi checkar in på hotell Orit där vi äter middag.

TORSDAG 1 DEC
Vi reser till Nasaret där vi bl.a besöker Nasareth Village och Ma-
ria Bebådelsekyrkan innan vi kör vidare till klippan där man tror 
de drog ut Jesus för att störta honom nedför stupet. Vi kör vidare 
till Muchraka som ligger på Karmel berget. Vi åker tillbaka till 
hotell Orit där vi äter middag.

NYA ISRAEL  - TEL AVIV
FREDAG 2
 Idag gör vi ett besök i Tel Aviv, staden som byggdes 1909 som en 
judisk stad. Vi besöker Jaffo där vi vandrar bland gränderna. Vi 
ser platsen där man tror garvaren Simon bodde då han fick besök 
av Petrus. Shabbatmiddag och övernattning på hotell Orit.

SHABBAT
LÖRDAG 3
Fridag i Netanya då man kan njuta av att ligga på stranden eller 
bara strosa omkring och känna på Sabbatens vila. Vi intar vår av-
slutningsmiddag på hotell och sover den sista natten på hotellet.

SÖNDAG 4
Vi reser till flygplaten och sedan hem till Sverige. 

RUNDRESA  - FÖRDJUPANDE
27 NOV - 4 DEC 2022, 8 DAGAR

Reseledare 
Marita Usi

Jag vill önskar en välkomna att följa med på en rundresa 
i Israel då vi  besöker många intressanta platser. Jag som 
ska ta hand om er och guida er runt heter Marita Usi. Jag 
har varit bosatt i Israel i ca 25 år och är utbildad guide och 
jag älskar mitt land. Jag är även föreståndare på hotell 
Orit som är en pärla vid Medelhavets kust. Vi kommer att 
avsluta vår resa i Netanya med boende på hotellet. Har 
du aldrig varit i Israel så rekommenderar jag varmt en resa 
med oss. Jag tror att Bibeln får ett nytt ljus efter att ha sett 
platserna där allt utspelade sig. Har du 
varit i Israel många gånger så finns det 
alltid något nytt att uppleva.

Pris från

18 500 kr

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. 

Flyg

27 NOV  Köpenhamn – Tel Aviv    0605  - 1130  

4 DEC  Tel Aviv – Köpenhamn    1315  - 1710


