Israelresa
En resa i Jesu fotspår och en egen inre resa med Bibelns texter som vägledare.
En fördjupningsresa för att läsa, studera och förundras över sångens ord
”Jag gick idag där Jesus gått och själv han var mig när”.
Svensk reseledare Björnåke Hulth, Donsö
Dag 1
Avresa från Landvetter flygplats 07.05. Från Arlanda
med direktflyg till Tel Aviv 12.30 med ankomst 18.05 i
Tel Aviv. Kvällen med program och övernattning i
Natanya.
Dag 2 Med buss går färden norrut till berget Karmel, där
profeten Elia bekämpade Baals-profeterna. På taket till
Karmelitordens kloster finns en hänförande utsikt över
hela norra Israel. Resan fortsätter till Nasaret med
besök i Nasaret Village, Bebådelsekyrkan och platsen i
gamla basarområdet som minner om synagogan på
Jesu tid. Vi reser sedan till berget Tabor i närheten av
Nasaret, platsen som kallas Förklaringsberget. Resan
fortsätter mot stranden av Genesarets sjö där kibbutzen
Nof Ginnosar ligger, vilken är vårt boende i två nätter.

i havet, där du alltid flyter, innan vi vänder tillbaka mot
Jerusalem.
Dag 6
Vi besöker Västra muren och vidare Kaiafas hus och
Tempelinstitutet. Vi planerar också för ett möte med
representanter från den messianska församlingen och
eventuellt ett deltagande i en gudstjänst.
Dag 7
Dagen börjar på Olivberget med vyn över Jerusalem
och tempelplatsen. Vi vandrar palmsöndagsvägen ner
till Getsemane örtagård. Bussen tar oss sedan till
Lejonporten där vi går in i Gamla Staden till St
Annakyrkan och Betesda-dammen. Efter lunchen
vandrar vi ”smärtornas väg” - Via Dolorosa – till Golgota.

Dag 3
Vi börjar dagen på Bergspredikans berg. ”Jesus och
hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön”. Det skall vi
göra den här dagen när vi besöker platsen där Jesus
visade sig efter uppståndelsen, bespisnings-undret och
Kafarnaum. Vi skall också göra en sjöresa och äta
Petrusfisken.

Dag 8
Vi har tiden fram till lunch, innan vi behöver åka till
flygplatsen. En samling på hotellets takterrass kan
passa för att samla ihop de olika upplevelserna under
resan. Vi landar på Arlanda 23.00
Flyget till Göteborg den 28 november avgår kl 08.30
och är på Landvetter 09.25.

Dag 4
Vi reser upp i bergsområdet till Dan, Banias och
området kring Caesarea Filippi. Här bekände Petrus
Jesus som Messias. Vi planerar också ett besök vid
Abrahams port.
Vi lämnar Genesarets sjö och reser till Jeriko med
Elisakällan och du får se ett flerhundraårigt mullbärsfikonträd. Vi besöker dopplatsen för Jesus och
området där Johannes Döparen verkade. Nu går vägen
upp till Jerusalem där vi bor på hotell Golden Walls nära
intill Damaskusporten. Här skall vi skall bo fyra nätter.

Faktaruta

Dag 5
Efter frukosten reser vi till Betlehem och besöker
födelsekyrkan från 300-talet. Vi stannar vid Herdarnas
äng innan resan fortsätter mot Qumran och till
Mazadaklippans informationscenter. Därefter går
färden mot En Boqek vid Döda Havet. Kanske badar du

I priset ingår:
Flyg från Göteborg - Stockholm - Tel Aviv tur och retur, del i
dubbelrum och halvpension på resmålet, d.v.s. frukost och middag,
en lunch, entréer enligt programmet, dricks till chaufför, lokala
guider, hotel och turistskatter.
Ingår inte: Personliga beställningar av lunch eller måltidsdryck.
Tillägg: Enkelrumstillägg 3.320.- . Hotel på Arlanda vid hemresan
som kan bokas genom Focus Travel AB.
Anmälningsavgift: 5000: per person som avräknas vid
slutbetalning enligt utsänt resebevis.
Färdhandlingar: Dessa sänds ut 6–10 dagar före avresa.
Kolla med din reseförsäkring om det finns avbeställningsskydd i den.
Glutenfri kost kan inte garanteras utan måste åligga resenären att
alltid övervaka.

Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag
av researrangören FOCUS TRAVEL AB.
Programmet kan ändras på grund av omständligheter vi inte råder
över.
Vi reserverar oss för prisändring som beror på flygskatter eller
valutaförändringar.

Västra muren är judarnas
heligaste platsen böneplats.
”Han steg i båten och hans
lärjungar följde med”

Förklaringsberget ” Stig upp och
var inte rädda. De lyfte blicken,
och då såg de ingen utom Jesus.”

”Var inte rädd. Från denna stund
skall du fånga människor. De
rodde iland, lämnade allt och
följde honom.”

Betlehem och födelsegrottan. ”Ty
idag har en Frälsare blivit född åt
er i Davids stad och han är
Messias, Herren”
Synagogan i Kafarnaum och Petri
hem och hans svärmor med flera
blev botade. Jesus tar sig tid med
dem ända till kvällen och glada
och friska gick de hem.

Palmsöndagsvägen där ”Jesus
grät över staden”

”Jesus från Nasaret går här
fram…Himmelriket är nära.”
Abrahams port från 1750 f. Kr har
nu grävts fram.

Vy från Översteprästen Kaifas
hus mot Tempelområdet.

I saligprisningarna hör vi klangen
av ett fantastiskt löfte ”Frid
lämnar jag efter mig åter er”

Betesdadammen. Sjuk i 38 långa
år ”Vill du bli frisk”?”
Getsemane - Din vilja ske!
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Box 300
551 15 JÖNKÖPING

Tel: 036- 30 26 50
www.focustravel.se
info@focustravel.se

