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ISRAEL
Israel Huvudstad: Jerusalem/Telaviv Folkmängd: 8 Miljoner  
Israels historia är förlagd till ett visst landområde i Mellanöstern. Israels land är 
det geografiska område som Gud enligt bibeln utlovade (”det utlovade landet”) 
ättlingarna av Abraham, Israel och Isak. Med undantag för ett par hundra år 
kontrollerades dock området av andra än israeliterna. Områdets historia gör 
att det har en särskild betydelse inom judendomen.Efter den moderna statens 
utropande 1948 har Israel haft ett spänt förhållande till sina grannländer och 
flera krig har förts. Trots detta har judar från hela världen valt att flytta dit.
Topografin inkluderar slättland, ökenområden och bergstrakter. Även bland 
jordens lägsta landsområden finns vid Döda Havet, en saltsjö utan utlopp och 
vars yta är 423 m under havsnivån. De två andra betydande vattendragen är 
Gennesarets sjö och floden Jordan. Bristen på naturligt vatten gör att en stor 
del av landet har torka om inte konstbevattning görs, vilket gör vatten källor 
åtråvärda och har lett till utveckling av artificiell sötvattensframställing. Under 
senare decennier har stora ökenområden börjat användas som jordbruksmark.
Israel har ett väldigt skiftande klimat, om man jämför kustområdena med 
bergsområdena, speciellt under vintermånaderna. De nordliga bergen kan 
bli kalla, våta och ofta snöiga och även Jerusalem upplever snö då och då. 
Kustområdena, exempelvis städerna Tel Aviv och Haifa, har typiskt medelhavs-
klimat med kyliga regniga vintrar och varma torra somrar. Klimatet lämpar sig 
speciellt för odling av citrusfrukter, grönsaker, oliver, avocado och vindruvor, 
vilka står för en stor export.

I Jesu fotspår och Döda Havet - 7 dagar

 Dag 1- Tel Aviv - Cana - Nazareth - 
Tiberias 
Vid ankomsten möts vi av  vår guide och vi kör mot 
Cana och sedan vidare till Jesus hemstad Nasaret. där 
vi besöker kyrkan av Bebådelsen ( Luk 1 :5 - 42 ) och 
Marias Fountain ( Luk 4:16-22 ). Transfer till hotellet 
för middag och övernattning.

 Dag 2 - Tiberias - Kapernaum -
 Bethlehem - Jerusalem
Denna dag kommer att bli en spännande dag i området 
Galileen efter en utsökt frukost. 
Vi avgår från den romerska staden Tiberias och  ser 
på mosaiken i den gamla synagogan, därefter en båttur 
över Galileiska sjön till Kapernaum ( Joh 6:24 ) för att 
besöka ruinerna där Jesus predikade ( Matteus 04:13 
-17 ). Sedan vidare till Saligprisningarnas berg, där Jesus 
höll sin predikan ” Bergspredikan ” ( Matteus 5-7 ) och 
Tabgha - kyrkan där platsen för   brödundret Jesus ägde 
rum. ( Mark 6:34-44 ). Sen bär det av till Betlehem och 
Födelsekyrkan kyrkan.Shopping tid i Betlehem innan 
turen går vidare till Jerusalem för middag och övernatt-
ning.

Dag 3 - Jerusalem 
Idag kör vi till Olivberget för en panoramautsikt tidigt 
på morgonen utsikt över staden.
Besök inkluderar kapell Ascension, Pater Noster och 
Dominus Flevit.  Hosianna Road om du vill. Stanna vid 
Getsemane och Church of  All Nations.  Golden Gate, 
besöka Siloamdammen och Hiskias tunnel. Eftermid-
dag besök vi Peterskyrkan Gallicantu,  Sion, berg, Kung 

Davids grav, Rummet för den sista måltiden. Fortsätt till 
den antika gamla muromgärdade staden, markeras med 
Western Wall, tempel området , utsikt över Klippdomen 
, Via Dolorosa , Ecce Homo Arch, Heliga gravens kyrk 
, förbi Pilatus  Hall,  Bethesda Dammen, Davids torn 
och till Jaffa Gate. Middag och övernattning på hotellet. 

Dag 4 -  Döda havet. 
Vi kör till Döda havet - en avkopplande tre dagartur. 
Döda havet får vi uppleva den unika mineral saltade 
vatten och den svarta leran. Egenskaperna i leran harke-
mistk sammansättning,som har gjort Döda havet till en 
destination för hälsobehandlingar.
Vattnet i sig ger läkande lösningar för skador och mine-
ralernas sammansättning i leran gör att man använder 
det för  behandling av hudsjukdomar som psoriasis och 
artros. 
Du hittar ett brett sortiment av kosmetiska produkter 
som innehåller de terapeutiska effekterna av leran.Det 
finns även spa, massage och övriga avslappningbehand-
lingar. Middag och övernattning på hotell.

Dag 5 - Döda havet. Full avkopplande dag - mid-
dag och övernattning på hotellet. 

Dag 6 - Döda havet. Full avkopplande dag - mid-
dag och övernattning på hotellet. 

Dag 7 - Hemresa Tidigt i morse för transfer till  Tel 
Avivs flygplats och farväl.

 Priser från :  19.990:–/14.800:-(om 
4pers) +Flyg

Kategori:Hotell **** 
Transport: Minibuss
Start: Tel Aviv
Slut: Tel Aviv
Dagar: 7
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Dag 1- Tela Aviv
Vid ankomst möts vi av vår guide och därefter transfer 
till vårt hotell i en  av Tel Aviv förorter där vår spän-
nande resa början ”Jesu fotspår”. Middag serveras på 
vårt hotell . Om vädret tillåter rekommenderar vi en 
promenad på stranden. Middag och övernattning på 
hotell . 

Dag 2 -  Antikens Joppa - Caesarea - 
Karmel - Haifa -  Armageddon - Tiberias. 
Efter en god natts sömn och en stadig frukost besöker 
vi gamla Jaffa  vid  havet där Jonah satte segel, där Peter 
uppväckte Dorcas ” Tabitha ” från de döda och där 
dopet av Cornelius av Paulus ägde rum. ” Joppe ” - Jaffa 
var också hemmet av Simon Tanner i Caesarea vid 
havet,  vi besöker Crusader slott, den romerska amfitea-
tern och akvedukten samt hamnen från vilken aposteln 
Paulus  startade seglalatsen till Rom. Vi fortsätter sedan 
norrut längs Medelhavskusten till Mount Carmel där 
Elia besegrade Baals profeter vid bäcken Kishon . Efter 
Haifa, besöker vi Megiddo och Armageddon (Jisreel 
- Esdraelon). Österut kör vi vidare till Tiberias för mid-
dag och övernattning på vårt hotell och får nu vår första 
glimt av Galileiska sjön.
Dag 3 - Tiberias - Kapernaum - Caesarea 
Filippi - Hermon - Golanhöjderna. 
Denna dag kommer att bli en spännande dag i området 
Galileen.Vi lämnar Tiberias och den gamla synago-
gan, vidare med en båttur över Galileiska sjön till 
Kapernaum ( Joh 6:24 ) för att besöka ruinerna där 
Jesus predikade ( Matteus 04:13 -17 ). Sedan vidare 
till Saligprisningarnas berg där Jesus höll ” Bergspre-
dikan ” ( Matteus 5-7 ), Tabgha - kyrkan där platsen 
för brödundret Jesus ägde rum ( Mark 6:34-44 ). Vi 
fortsätter sedan till norra Galiléen och till platsen för 
Petrus bekännelse ( Matteus 16:16 ) vid Caesarea Filippi 
och Hermonberget ( Psalm 89:12 ), den plats där Kristi 
Himmelsfärd tros ägt rum ( Matteus 17:1-8 ), nutida 
Golanhöjderna där Israel, Libanon och Syrien möts. Vi 
följer längs vattenvägen i Hermon till Galileiska sjön 
och utloppskanalen på den södra spetsen av sjön.Sedan 
stannar vi till i Pilgrims Park vid Jordanfloden ” Jesu 
dopplats ” . Återvänd till hotellet för övernattning.

Dag 4 - Tiberias - Nazareth - Jericho - 
Bethlehem - Jerusalem
Tidig morgon avresa till Kana och sedan vidare till Na-
saret Jesu  hemstad, där vi besöker Bebådelsen kyrkan( 
Luk 1:5-42 ) och Marias fontain ( Luk 4:16-22 ). Vi fort-
sätter förbi ” Beit She’an ” och sedan söderut genom 
Jordandalen till antikens Jeriko där ” murarna rasade ” 
och en imponerande utsikt över Mt . av Temptation ( 
Matteus 4:1-11 ) och Elisas Fountain ” II Kungaboken 
2:19-22 ” . Fortsätt sedan till Betlehem och kyrkan i 
Födelsekyrkan , Manger Square, Christmas Bell och 
Rakels grav . Besök Fields of  Boaz och Shepherds Fält 

och grottor . Shopping tid i Betlehem innan körning till 
Jerusalem för middag och övernattning .

Dag 5 - Döda Havet - Qumran - Masada - 
Betania.
 Tidig morgon avresa till Döda havet , jordens lägsta 
punkt . Sedan till Qumrangrottorna där Dödahavsrullar-
na upptäcktes 1947 . Fortsätt att Masada , verkligen en 
märklig stycke historia . Vi klättrar Masada med linbana 
att vandra bland de magnifika ruinerna av fästningen 
, där , från 70 -73 e.Kr. , gjorde de judiska försvararna 
sista monter Judea upproret mot Rom , och där resterna 
av bodar , cisterner och en 6: e århundradet bysantinska 
kyrkan är fortfarande på visa och eventuellt där den 
äldsta synagogan . Vi fortsätter på vägen till Jeriko visar 
Inn om den barmhärtige samariten ( Luk 10:25-37 ) . 
På återvägen till Jerusalem besöker vi Bethany , hemma 
hos Maria, Marta och Lasarus ( Joh 11:1-46 ) . På vårt 
hotell i Jerusalem för övernattning . 

Dag 6 - Jerusalem.
Vi kör upp till  Olivberget för at få en panoramautsikt 
tidigt på morgonen över staden . Besök inkluderar ka-
pell Ascension, Pater Noster och Dominus Flevit . Walk 
the Hosianna Road om du vill. Stanna vid Getsemane 
och Church of  All Nations  Visa Golden Gate, besöka 
Siloamdammen och Hiskias tunneln. Eftermiddags 
besök inkluderar Peterskyrkan Gallicantu, Sions berg, 
Kung Davids grav, rummet för den sista måltiden. 
Fortsätter till den antika gamla muromgärdade staden, 
markeras med Western ( Wailing) Wall, tempel området 
och den berömda kupolen, Via Dolorosa, Ecce Homo 
Arch, Heliga gravens kyrka, förbi Pilatus dom Hall, 
flaggnationen, Bethesda dammen, Davids torn och till 
Jaffa Gate. Middag och övernattning på hotellet.
 
Dag 7 - Akko - Palm Beach - Medelhavet
Efter Break snabbare , chef  till Palm Beach i Akko ( 
Acre ) för en avkopplande tre dagar på stränderna i 
Medelhavet . Övernattning och middag på hotellet .

Dag 8 - Akko - Palm Beach - Medelhavet
Heldag på stranden . Övernattning och middag på 
hotellet .

Dag 9 - Akko - Palm Beach - Medelhavet
Heldag på stranden . Övernattning och middag på 
hotellet .

Dag 10 : Hemresa  

Transfer till Tel Avivs flygplats för ditt flyg tillbaka hem 
Vi har nått slutet av vår minnesvärd resa .

Priser från :  32.350:–/22.490:-(om 
4pers) + Flyg

Kategori: Hotell **** 
Transport:Minibuss
Start: Tel Aviv
Slut: Tel Aviv
Dagar; 10

I Jesu fotspår med sol & bad i Medelhavet - 10 dagar


