
Israel 10–18 februari 2018 (9 dagar) 
 

     
 
 
Med bibeln som vägledning besöker vi välkända historiska platser. Dessutom lär vi känna det 
moderna Israel.  Resan har ett begränsat antal deltagare. Förtur ges till deltagare i kursen 
BibelVinter på Mullsjö folkhögskolan 15/1–9/2. För att försäkra dig om plats bör du anmäla 
dig snarast möjligt. Du anmäler dig genom att betala 2000 kr till Roundtrips AB  
Bankgiro 268-1419. Resterande betalning sker via faktura.  
 
Resans totalpris: 17 500 kr.  

 
Till skillnad från många andra researrangörer har vi valt att i resans pris inkludera alla entréer som 
ingår i det gemensamma programmet. Utöver detta ingår följande: Flyg Göteborg-Tel Aviv t/r, 
flygplatsskatter, transfer mellan flygplats och hotell, plats i dubbelrum, (enkelrum kan fås för ett 
kostnadstillägg 5000 kr), frukost och middag alla dagar, bussrundtur och guidning. Vi bor på Hotel 
Restal i Tiberias och på Hotel Gloria i Jerusalem. Båda hotellen har mycket bra lägen och god 
standard.   
 
Det som tillkommer är luncher, måltidsdrycker och dricks. Under resan anordnas kvällssamlingar 
om landets bibliska och nutida historia. 
Resan utgår från Landvetter, Göteborg. Reseförsäkring och avbeställningsskydd ordnas av 
deltagarna själva. Vi reserverar oss för prisändringar som beror på flygskatter och 
valutaförändringar.  
 

Ansvariga reseledare: Leif Carlsson (guide under resan) och Hanna Möllås.  
 
Arrangör: Roundtrips AB i samarbete med Mullsjö folkhögskola och Svenska Alliansmissionen 
 
Teknisk arrangör: Duveskogs reseservice AB 
 
Regler för anmälan, betalning och avbokning. 
Man anmäler sig till resan genom att betala anmälningsavgiften (2000 kr/person).  
Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad av 5 % av resans pris, dock lägst 700kr. 
45–35 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 
35–21 dagarföre avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris. 
21 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet 
eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall 
återbetalas hela den summa respektive resenär har inbetalt för resan. 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 
mindre förändringar i programinnehållet.  
Vi reserverar oss också för att om en reseledare blir sjuk, eller drabbas av oförutsedda händelser som omöjliggör hans 
medverkan, så genomförs resan med annan reseledare. 
Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. Vissa flygbolag släpper inte ombord passagerare om inte 
passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. 
Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i 
Sverige. http://www.kammarkollegiet.se/ 

http://www.kammarkollegiet.se/


Preliminärt program 
    
Dag 1 Lördag 
Avresa Göteborg via Istanbul till Tel Aviv. Transfer till hotell Restal i Tiberias.  
 
Dag 2 Söndag 
Båttur på Genesarets sjö. Från båten ser vi Golanhöjderna i öster och berget Hermon i norr. Vi lägger till vid Nof Ginossar. 
På denna kibbutz finns den så kallade ”Jesusbåten” (2000 år gammal), som grävdes fram ur Genesarets botten på 1980-
talet. Vi fortsätter till Saligprisningarnas berg där vi tillsammans återupplever Jesu bergspredikan. Därefter besöker vi 
stranden där Jesus mötte lärjungarna efter uppståndelsen. Vi beger oss till Jesu hemstad Kafarnaum med dess 
spännande utgrävningar. Lunchen äter vi på en restaurang vid Genesarets sjö. Här finns även möjlighet till bad innan vi 
återvänder till Tiberias. 
 
Dag 3 Måndag 
Dagen inleds med en färd till Nasaret och bebådelsekyrkan. Sedan beger vi oss till Meggido dvs. Harmagedon. Vi lär 
känna platsens historia och ser ut över den väldiga slätten där den sista striden en gång ska äga rum enligt 
Uppenbarelseboken 20:9. Efter lunch går färden till Caesarea vid medelhavskusten. Staden byggdes av Herodes den store 
till kejsare Augustus ära mellan 22–10 f. Kr. Den hade en stor betydelse på Jesu tid och i den tidiga kyrkan.  Därefter 
beger vi oss till Jerusalem och inkvartering på Hotel Gloria som ligger i hjärtat av den gamla staden vid den berömda 
Jaffaporten. Det tar endast ca.10–15 minuter att gå från hotellet till de kända platserna såsom tempelberget och 
Sionsberget. Även det moderna Jerusalems centrum ligger inom kort promenadavstånd.  
 
Dag 4 Tisdag 
I Jerusalem börjar vi dagen med att ta oss till Olivberget och ser ut över tempelplatsen. Sedan fortsätter vi mot 
Kidrondalen och Getsemane. Färden fortsätter sedan till Sionsberget där de första kristna höll till och där nattvardssalen 
låg. På eftermiddagen besöker vi Davidson Center med dess utgrävningar av det andra templet. Här finns delar av 
tempelmuren som kollapsade år 70 e kr när romarna intog Jerusalem. Vi går på den gata som fanns på Jesu tid och 
avslutar besöket på den ursprungliga tempeltrappan som ledde upp på tempelplatsen. 
 
Dag 5 Onsdag 
Dagen inleds med ett tidigt besök på Tempelberget. Vi vandrar till kyrkan som är tillägnad Anna, mor till Maria. Vi ser 
Betesdadammarna, platsen där Jesus botade en sjuk man (Joh. 5:1–18). Sedan går vi i Jesu fotspår på via Dolorosa till den 
heliga gravens kyrka. Fri tid i Jerusalem på eftermiddagen. 
 
Dag 6 Torsdag 
Denna dag går färden ner till Jordandalen och Döda havet.  Med hjälp av linbana tar vi oss upp på Masadaklippan med 
dess befästningar. Här vägrade judiska motståndsmän med sina familjer att ge sig för romarna år 73 efter att 
tempelkatastrofen år 70. Vi återupplever den spännande historien och beundrar den svindlande utsikten över Döda 
havet och Juda öken.  Sedan åker vi vidare mot Qumrangrottorna där Dödahavsrullarna hittades på 1940-talet. Efter 
lunch blir det bad i Döda havet.  
 
Dag 7 Fredag 
Fri tid med möjlighete till egna aktiviteter som t ex besök på Yad Vashem, minnesmonument och museum över 
förintelsens offer. Yad Vashem är dessutom ett forskningscentrum kring antisemitism.  
Mot kvällen går vi tillsammans ner till västra muren.   
 
Dag 8 Lördag 
Vi åker till Betlehem där vi besöker herdarnas äng och Födelsekyrkan. Födelsekyrkan räknas till en av världens äldsta 
kyrkor.  Efter lunch beger vi oss till Trädgårdsgraven där vi firar gudstjänst.  
 
Dag 9 Söndag 
Hemfärd från Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv på förmiddagen 
 
 
En del programpunkter kan av praktiska skäl ändras eller byta plats.  
För mer information kontakta Leif Carlsson 0736 768015 (info@roundtrips.se) eller Hanna Möllås 070792224 
 

mailto:leif@roundtrips.se

