
 

Det heliga landet 2 - 9 mars 2022
historiska platser, människomöten och bibeldrama

Rundresa i Israel och Palestina

I Jesu fotspår
med avgångar både från 
Arlanda och Kastrup
barnpriser
klimatkompenserat flyg



 
En resa för dig som besöker Israel/Pallestina för första gången. Du kommer att möta 
många intressanta människor under resan bland annat: 
Andra i ressällskapet som är en blandning av allmänt historieintresserade, nyfikna 
turister, bibelläsare och instruktörer i bibeläventyret.
Vår svenska guide Sara Yarden som bott länge i det heliga landet.
Dina Katanacho, en modern Maria från Nasaret. Dina är arabisk israel med passion för 
evangeliet, sitt folk och speciellt kvinnorna. Hon är ledare för det Arabiskisraeliska bi-
belsällskapet. Victor Kalisher som leder det Israeliska bibelsällskapets arbete bland 
den judiska befolkningen. 
Mia Berggren, Pastor i Equmeniakyrkan i Bor.
Anders Göranzon, Generalsekreterare Bibelsällskapet
Urban Lennartsson, föreståndare Bibelns värld och reseledare.
De mest intressanta mötena kanske du gör
på gatan, hos frisören eller i ressällskapet.

Se platser och upplev miljöer ur Bibelns värld. Känn dofter och trängs med folk på 
via Dolorosa och i Basarerna. Du kan få känna på stenarna där Jesus gått.

Egen eftertanke och reflektion. Trots en intensiv resa 
stannar vi upp i andakt, mässa och bibelläsning. På sa-
ligprisningarnas berg ger vi oss ut i naturen med bara Bi-
beln, och plötsligt är Jesus där och berör oss.
Palestinakonflikten kommer att belysas mångsidigt.

Bra bad på flera platser. I Gennesarets sjö, Döda havet 
och i Hiskias tunnel får du möjlighet till helt olika och uni-
ka bad.

Följ med på en resa där du får se hur Jesus 
förenar och berör människor på Bibelns tid och 
i dagens mellanöstern.



 

On 2 mars  - Resdag
Avresa från Arlanda eller Kastrup.
10:25 avg Arlanda.  11:20 avg Kastrup.
Mellanlandning i Istanbul.
19:25  ank Ben Gurion, Tel Aviv.

Vi kör till Natanya och checkar in på hotell King 
Salomon.

To 3 mars - Cesarea och Nasaret 
Vi upplever ruinstaden Cesarea.
Vi besöker Dina på det Arabisk-Israeliska Bibel-
sällskapet.
Nazareth village inkl lunch,
Bebådelsekyrkan,

Middag och kvällssamlling i Tiberias på Days Ho-
tel.

Fr 4 mars - Genesarets omgivningar
Vi checkar ut.
Magdala
Fiskebåten i Ginosar
Genesarets sjö, båttur med nattvard.
Saligprisningarnas berg.
Kafernaum
Vi åker till Jerusalem längs Jordandalen.
Vi checkar in och äter på Hotel Jerusalem tower.

Lö 5 mars - Betlehem
Herdarnas äng
Födelsekyrkan
Vi vandrar längs muren.
Vi går genom checkpointen.
Vi besöker Tent of nation, ett familjelantbruk. 
Tillbaka i Jerusalem Trädgårdsgraven med 
nattvard.

Sö 6 mars - Jerusalem 
Olivberget
Getsemane
Betestadammen

Via Dolorosa
Gravkyrkan
Vi möter Victor Kalisher på Israeliska bibelsäll-
skapet
Kvällssamling o middag på hotellet

Må 7 mars - Jerusalem
Förmiddag fortsatt guidning i gamla stan; Sions-
berget, Armenska och judiska kvarteret.

Eftermiddag på egen hand. Tid att besöka muse-
er eller göra vad man vill. Tips; Yad Vashem med 
vår guide, Israel museum, Hiskias tunnel, vandra 
på muren kring gamla stan,

Ti 8 mars - Döda havet
Dopplatsen - Johannes döparen och Jesus
Qumran 
Masada
Bad i Döda Havet

On 9 mars - Resdag
6:00 Transfer till flygplatsen.
7:00 incheckning.
10:20 avg Ben Gurion
17:50 ank Arlanda  /  17:05 ank Kastrup

Program

Vi reserverar oss 
för ändringar i 
programmet.



 
Flyg och boende
Vi åker med Turkish air från Stockholm, Arlanda och Köpenhamn, Kastrup. Vi mellan-
landar i Istanbul och kommer fram gemensamt till Tel Aviv. 
Varje resenär kan ta med sig incheckat bagage om totalt 30 kg samt ett handbagage om 8 
kg.

Vi bor en natt på King Salomon Hotel i Natanya en natt på Days Hotel i Tiberias och  
fem nätter på hotell Jerusalem Tower.

Pris 19 990 kr   
Enkelrumstillägg om 4 995 kr (begränsat an-
tal).
Barn under 12 år som delar rum med två vux-
na får 6 000 kr rabatt.
Övriga barn under 16 år får 3 000 kr rabatt.
Licensierade bibeläventyrare får 1 000 kr ra-
batt. 

I priset ingår: 
• Flyg med Turkish air t/r 
• Mat på flyget på samtliga sträckor
• I dag kända skatter och avgifter
• Luftkonditionerad buss
• Sightseeing med svensktalande guide
• Inträden enligt program
• Dricks för hotell, guide o buss (ca 600 kr/pers)
• Inkvartering i delat dubbelrum
• Halvpension (frukost- och 6 middagsbufféer) samt 2 luncher (3 och 5 mars)
• Lån av ljudutrustning för guidning och tolkning
• Ett bidrag till Bibelsällskapets arbete

I priset ingår inte: 
• Avbeställningsförsäkring (OBS! Det ingår oftast i din reseförsäkring eller i din kredit-

kortsförsäkring.)
• Reseförsäkring (Kan ingå i din hem- eller kreditkortsförsäkring.)
• Måltider utöver frukost och middag samt lunch 3 och 5 mars.
• Måltidsdryck
• Garanti för valutaförändring och förändrade skatter och avgifter.

Anmälan och betalning
Anmälan kan göras på www.bibelsällskapet.se eller
www.exodusresor.se/israel/bibelsallskapet-2mars eller
ring Exodus resor 046-14 05 90.

När vi fått din anmälan så får du en boknings-
bekräftelse med betalningsinformation.
Anmälningsavgiften på 2 000 kr ska vara oss
tillhanda senast 7 dagar efter bokningstillfället.
Den 1 januari släpper vi de flygstolar som vi
eventuellt fortfarande har. Resan ska vara slutbetald
4 veckor före avresa. 
Flygbiljetterna får du två veckor innan resan.

http://www.exodusresor.se/israel/bibelsallskapet-2mars
http://www.exodusresor.se/israel/bibelsallskapet-2mars


Försäkringar
Vi kräver att du har en reseförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall. Det kan lö-
sas på olika sätt. Man måste vara vaccinerad mot Covid. När avresa närmar sig uppdaterar vi 
er om eventuellt ytterligare restriktioner.

Alt 1) (Billigast) Kolla vad du redan har via hemförsäkring, kreditkort eller bank. Köp en 
tilläggsförsäkring av dem vid behov. Detta rekommenderas!! Exodus resor kan hjälpa dig med 
detta.

Alt 2) (Enkelt) Köp Gouda försäkring av Exodus resor vid din bokning.
Se vidare på www.exodusresor.se/forsakringar 

Avbeställningsvillkor
Vid avbeställning debiteras följande kostnader:
• mer än 45 dagar före avresa, anmälningsavgiften om 2 000 kr. 
• 45-15 dagar före avresa, 50 % av resans totalpris.
• 14 dagar före avresa, 100% av resans totalpris.

Om oroligheter uppstår och UD avråder från resa ställs resan in och alla pengar går tillbaks 
till resenären. För fullständiga  resevillkor se www.exodusresor.se/resevillkor 

Arrangör
Svenska Bibelsällskapet (SBS) är arrangör och anlitar i 
sin tur Exodus resor och de lokala Bibelsällskapen.

Bibeläventyret är en del av SBS. För Bibeläventyrets 
instruktörer är resan fortbildning.

Frågor
Tveka inte att kontakta oss reseledare:
Anders Göranzon anders.goranzon@bibeln.se ,
018- 18 63 33
Mia Berggren mia@missionskyrkanibor.se ,
073-913 49 61 
Urban Lennartsson, urban@bibeln.se, 073-656 60 85

eller resebyrån:
Exodus resor info@exodusresor.se , 046-14 05 90

http://www.exodusresor.se/forsakringar
http://www.exodusresor.se/resevillkor
http://www.exodusresor.se/forsakringar
http://www.exodusresor.se/resevillkor

