
 

Det heliga landet 5 - 13 nov 2022
historiska platser, människomöten och bibeldrama

med avgångar både från 
Arlanda och Kastrup
och barnpriser
klimatkompenserat flyg

Vandra på helig mark
en fördjupningsresa för dig som varit i landet tidigare



 
En resa för dig som tidigare besökt Israel/Palestina. Följ med till Jerusalem gå i en 
tunnel som på Jesu tid låg ovan mark och utgjorde en hantverksaffärsgata. Upplev en 
halvdag i Hebron. Var med och utforska Golanhöjden och bibliska platser på Västban-
ken. 

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. Personer från Pa-
lestinska bibelsällskapet. Svante Lundgren som håller en föreläsning om relationen 
mellan judar och kristna.

Mia Berggren, Pastor i Equmeniakyrkan i Bor.
Andreas Hultsten, Nationell ledare för bibeläventyret. 
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, mäs-
sa och bibelläsning. Palestinakonflikten kommer att belysas mångsidigt.

När vi vandrar längs Jesusleden ser vi ut 
över Genesarets sjö.



 

Lö 5 nov  - Resdag
Avresa från Arlanda eller Kastrup.
11:25 avg Arlanda.  11:45 avg Kastrup.
Mellanlandning i Istanbul.
19:20  ank Ben Gurion, Tel Aviv.

Vi kör till Tiberias och checkar in på
hotell Astoria.

Sö 6 nov - Vandra på Jesus trail 
Vi vandrar en etapp på Jesus leden.
Tid för egen bibelläsning.
Nattvard längs vägen.

Må 7 nov - Genesarets sjön omgivningar 
Migdala ruiner och synagogan.
Horns of Hittin, det är dramatiskt vackert, nära 
till Tiberias och platsen för korsfararnas ödes-
stund, när de besegrades av Saladdin. Zefat - 
staden på berget.
Ruinstaden Gamla med sina natursköna omgiv-
ningar vi vandrar runt i naturreservatet, (Jobbigt 
att gå upp igen!)

Ti 8 nov - Golanhöjden
Guidad rundtur på Golanhöjden. utsikt från Ben 
Tal med den Syriska slätten, berättelsen om 
1967och 1973 års krig
Katzrin Talmudic Village

Sista natten i Tiberias 

On 9 nov - Västbanken
Vi besöker några gammaltestamentliga platser på 
Västbanken och möter det Palestinska Bibelsäll-
skapet. 
Berget Gerizim Samarien 
Sykars brunn i Nablus 
Tell Shiloh 
Sebastia - en av nordrikets huvudstäder
Vi checkar in i fredsbyn Neve Shalom.

To 10 nov - Neve Shalom o Jerusalem
Morgonvisning av fredsbyn Neve Shalom
Vi checkar in i Jerusalem på Hotel Ceasar. 
Halvdag ledig.

Kvällsföreläsning med Svante Lundgren om Kyr-
kan och Judendomen

Fr 11 nov - Jerusalem
Vi börjar på Olivbergets topp och himmels-
färdsmosken som tillskrivs tre kvinnor en ju-
disk, en kristen, en muslimsk följer en guid-
ning om olika kvinnor på olivberget.

Vi går i tunneln längs västra muren.  
Trädgårdsgraven och nattvard

Sabbatsmåltid med Sara och hennes familj på 
hotellet.

Lö 12 nov - Hebron
Vi tar bussen söderut till Hebron där vi möter 
lokala kristna familjer och äter lunch i hem-
men.  
På väg tillbaka besöker vi Herodion.

Efter middagen minglar vi i Jerusalem som 
vaknar upp efter sabbaten.

Sö 13 nov - Resdag
6:00 Transfer till flyg-
platsen.
7:00 incheckning.
10:20 avg Ben Gurion
16:55 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 tre nätter på Hotel Astoria i Tiberias, en natt i Neve Shalom och fyra nätter på 
hotell Caesar i Jerusalem.

Pris 23 990 kr   
Enkelrumstillägg om 5 850 kr.
Barn under 12 år som delar rum med två vuxna 
får (preliminärt) 7 000 kr rabatt.
Övriga barn under 16 år får 3 500 kr rabatt.
Licensierade bibeläventyrare får 1 500 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 700 kr/

pers)
• Inkvartering i delat dubbelrum
• Halvpension (frukost- och middagsbufféer) samt 1 lunch (12 nov)
• Lån av ljudutrustning för guidning och tolkning (ca 200 kr/pers)
• Ett bidrag till det svenska och de lokala Bibelsällskapens arbete
• Klimatkompensation för flygresorna

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 (1 nov).
• Måltidsdryck
• Garanti för valutaförändring och förändrade skatter och avgifter.
• PCR-tester mm som krävs pga restriktioner

Anmälan och betalning
Anmälan kan göras på www.bibelsällskapet.se eller
www.exodusresor.se/israel/bibelsallskapet-5nov eller
ring Exodus resor 046-14 05 90.

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

http://www.exodusresor.se/israel/bibelsallskapet-5nov


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 är arrangör och anlitar i sin tur Exodus resor och Palestinska Bibel-
sällskapet.

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

Frågor
Tveka inte att kontakta oss reseledare:
Andreas Hultsten, andreas.hultsten@bibeln.se , 
018-18 63 31
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

