Vårens nordiska resa till

Israel 31.3.-7.4.2009
Jerusalem - Döda havet - Masada
- Tiberias - Golan - Nasarth - Haifa - Natanya
Pris: 12160 kr (1130 €) med flyg, hotell, halvpansion, utflykter! *)
I priset ingår direktflyg: Arlanda - Tel Aviv -Arlanda, bra medelklassiga judiska hotell med halvpension,
resepaket, bussfärder i luftkonditionerade bussar, inträdesavgifter och guide. Vi reserverar även tid för
avkoppling, bad, shopping och för vila. Teknisk arrangör för resan är Sabra Tours AB.
Tolkning till finska och svenska när det behövs: Sirpa Kemi.

Reseledare:
Pauli Kemi, redaktör och pastor i Agape Församling
Pertti Kymäläinen, präst i lutherska kyrkan
Bra flygtider:
Tisdag 31/3 Arlanda - Tel Aviv 9.40 - 15.10
Tisdag 7/4 Tel Aviv - Arlanda 16.20 - 20.05

Bra judiska hotell:
31.3.-2.4. Shalom Jerusalem hotel (3)
3.- 4.4. Prima Tiberias hotel (2)
5.- 6.4. King Salomon hotel i Natanya (2) vid havet

Pauli Kemi

Pertti Kymäläinen

Betalning av resan
Resan kostar 12160 kr. Som anmälningsavgit betalas
2000 kr inom två veckor och resten, 10160 kr, betalas
senast sex veckor före resan. Enkelrumstillägg 2750 kr.
I priset ingår inte:Frivilligt avbeställningsskydd, reseförsärkring,
lunch och dricks. *) Ändringar i valutakurser kan påverka till priset.

Nästa år i
Jerusalem.

Reseprogram
Dag 1. Tisdag 31/3. Flyget avgår från Arlanda den 31/3 kl 9.40. Första natten i Shalom Jerusalem hotel.
Dag 2. Onsdag 1/4. Heldags utflykter i Jerusalem. Dagen avslutas med nattvard i Trädgårdsgraven
Dag 3. Torsdag 2/4. Besök på Yad Vashem. Eftermiddag fri.
Dag 4 Fredag 3/4. Masada - Döda havet - Tiberias. Övernattning och middag i Prima Tiberias hotell.
Dag 5. Lördag 4/4. Båtfärd på Genesarets sjö, besök i olika platser i Galilen och Golan
Dag 6. Söndag 5/4. Nasareth - Karmel, Haifa, esök i en messiansk församling och resa fortsätter
till Natanya. Övernattning i Hotel King Salomon.
Dag 7. Måndag 6/4. Fri dag. Avslutningsmöte i hotell före middag.
Dag 8. Tisdag 7/4. Förmiddag ledig. Natanya - Tel Aviv - Arlanda, Stockholm.

Anmälan:

Anmäl dig snarast!
Mer info och anmälan: Pauli Kemi, tel. 08-779 35 10 och 070 996 77 37.

E-mail: pauli.kemi@gmail.com

Med bönehälsningar

Pauli Kemi, pastor

Galilen är mycket vackert särskild
under våren.
www.agapemission.net (svensk)
www.uusielama.net (finsk)

Reseprogram för Israelresan 31.3.-7.4.2009
Dag 1. Tisdag 31/3
Flyget avgår från Arlanda kl 12.10. Ankomst till Ben Gurion sent på eftermiddag. Transfer till hotell i Jerusalem. Middag
och övernattning i Shalom Jerusalem hotel.
Dag 2. Onsdag 1/4
Efter Frukost till Olivberget för en utsikt över Jerusalem och dess
gamla stadsdel. Därefter promenad till Gethsemane örtagård. Efter
ingången till gamla staden genom Dyngporten
besöks Västra muren (Klagomuren) och därefter tunneln som går
utmed den mur som omgärdade tempelplatsen. Därefter besök vid
Bethesdadammarna och vidare genom Via Dolorosa till Gravkyrkan
och Övre salen. Dagen avslutats med nattvard vid Trädgårdsgraven.
Middag och övernattning i Hotel Shalom Jerusalem.
Kvällsmöte i hotell kl 20.00-21.45, konferensrum.

Vi ber alltid vid Västra muren

Dag 3. Torsdag 2/4
Efter frukost skall vi ha en kort samling i hotell 8.30-9.00.
Sedan besök på Yad Vashem åminnelseplatsen och museet över
Förintelsen utan guide.
Eftermiddag fri fr o m kl 12.30
Kvällsmöte i hotell kl 20.00-21.45, konferensrum.
Dag 4. Fredag 3/4
Yad Vashem museet
Efter frukost kort besök på modellstaden som visar hur Jerusalem såg ut för
ca 2000 år sedan ochbesök Israels museum där delar av Dödahavsrullarna
finns utställda och sedan resan fortsätter till Döda havet. Först besök på
Masada med hjälp av linbana som går upp till bergets topp. Detta är ett av
Herodes den stores magnifika byggnadsverk där enligt traditionen 960 judar
tog kollektivt självmord under romersk belägring. Masada är ett av UNICEFs
världsarv. Masada ger också möjlighet till en storslagen vy över ökenområdet.
Sedan fortsätter resan till Döda havet. Vi reserverar gott om tid att bada
i Döda havet. Middag och övernattning i Prima Tiberias. Sabbatsfirande.
Kvällsmöte i hotell kl 20.00-21.45.
Att bada i Döda havet ...
Om vi har tid: På vägen till Tiberias går vi förbi Qumran, där Dödahavsrullarna hittades (ej besök). Ej besök på Ahava,
men eventuellt besök på Sea Life i Tiberias. På vägen till Tiberias skall vi ta kort visit (ca en timme) i Beat Shean ruinstad
om vi har tid.
Dag 5. Lördag 4/4
Efter frukost ca kl 8.30 båtresa på Genesaretssjö. Gudstjänst i båten.
Därefter ett besök på kibbutz Ginosar där finns en fiskebåt, som är ca
2000 år gammal, står utställd. Resan fortsätter till Kapernaum, även
kallad för Jesus stad och sedan besöks Tabgha (även kyrkan) platsen
för bespisningsundret. Vidare går resan till Saligprisningarnasberg,
där Jesus höll Bergspredikan.
Under eftermiddagen går resan upp till Golanhöjderna varifrån man ser
Hermonberget Israels nordligaste punkt och till utskicksplatsen i Golan.
Sedan går vi ner från Golan, serpentinväg, och sedan kort visit Jesu
dopplats. Vi vill bada i Tiberias och sedan kort besök på Sea Life
(säljer Döda havets produkter) om den är öppen och om vi har tid.
Middag och övernattning i Prima Tiberias hotel.
Kvällsmöte i hotell kl 20.00-21.45.
Båtresa på Genesaretssjö.

Dag 6. Söndag 5/4
Efter frukost reser vi till till Nazareth, besök i Marie Bebådelsekyrka i Nasareth och besök på berget där fariserna
försökte störta ner Jesus. Sedan fortsätter resan till Jizraelslätten där Meggido ligger som enligt Bibeln är utpekad
plats för Armageddon.
Resan fortsätter vidare till Karmel och Usfiye för att besöka Muchraka på karmelberget, Elias böneplats, där profeten Elia utmanade Baals profeter i en dramatisk kamp om vem som tror på den mäktigaste Guden.
Vi besöker en församling på Karmel, Haifa eller Kiryat Yam och sedan utskicksplatsen i Haifa. Resan fortsätter
sedan till Natanya. Vi planerar att vara på hotell senast kl 15.00 och sedan fri eftermiddag
Middag och övernattning i Hotel King Salomon i Natanya. Kvällsmöte i hotell kl 20.00-21.45.
Om vi har tid: På vägen till Natanya skall vi ha kort besök i Ceasarea ett av UNICEFs världsarv. Staden var ett
Herodes den stores arkitektoniska mästerverk ägnad till kejsare Augustus. Här satt den romerska guvernören och
det var här som Petrus döpte Cornelius och Paulus höll sitt försvarstal innan han sändes till Rom för rättegång.
Vi lämnar bort Ceasarea om vi inte har tid. Vi skall vara i Natanya senast kl 14.00 (15.00).
Dag 7. Måndag 6/4
Frukost i hotell. Fri dag
Samling i hotell kl 9.00-10.00
Middag och övernattning i Hotel King Salomon i Natanya.
Kvällsmöte i hotell kl 20.00-21.45.
Dag 8. Tisdag 7/4
Frukost i hotell. Fri förmiddag
Transfer från Natanya till Ben Gurion för återresa till Sverige.
ca kl 12.00. Vi skall vara i Arlanda kl 20.05

Vi brukar besöka alltid någon församling
Här är vi i Tents of Mercy.

Info angående Israelresa. Bra att veta
- Passet: Passet måste vara giltigt 6 mån. efter hemkomst.
- Valuta: Valutan heter Shekel. Du kan växla redan i Sverige i Forex, men det går att växla i även i Israel, t. ex.
flygplatsen i Tel Aviv eller i Jerusalem. Du kan också använda VISA, Master Card på många ställen
- Reseförsäkring: Det är bra att du har en bra reseförsäkring, men ta inte o onödan. Många har redan reseförsäkring i samband med andra försäkringar, t.ex. hemförsäkring. Tala med ditt försäkringsbolag, om du är
försäkrad under din utlandsvistelse. Ta med servicekort från ditt försäkringsbrev.
- Vädret: I början av april ca 24-30 grader Celsius. Solen är mycket stark, så vi rekommenderar solskyddskräm
och huvudbonad. Du behöver också dricka mycket, men ej gärna kranvatten, fast en del säger att det går även att
dricka kranvatten i Israel. Ha alltid
vattenflaska med i din väska.
- Medicin: Ta också med medicin som
du brukar behöva.
- Elektricitet: – samma som i Sverige
- Klädsel: För ”heliga platser”: axlar
och knän måste täckas.
- Telefon: Det går att använda
mobiltelefon i Israel, men det kostar
mer än i Sverige. Slå först 0046 när
du ringer till Sverige och första
numret av riktnumret (0) bort.

Gruppresa under hösten
2007 med 67 resenärer

