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Välkommen till Israel
V

ar med om en historisk resa till Israel, landet som Jesus
vandrade omkring i. Oktoberresan 2012 med Kanal 10 till
Bibelns land, kommer att bli något alldeles extra. Vi har bokat
10 bussar och dessa ska vi fylla med både svenskar, norrmän
och finländare.
Låt dig bli betagen av landet som inte lämnar någon
besökare oberörd. Du får besöka platser som kommer att göra
ett starkt intryck på dig. Storslagna vyer och vackra landskap,
varvat med Jerusalems sjudande stadsliv. Och så gemenskapen,
glädjen, sången och musik av olika slag. Läs broschyren och
boka sedan din plats på resan. Välkommen till Israel!

B

örje Claesson är ägare och vd för Kanal 10. Han
och hans hustru Britt visar en smittande energi och
framåtanda i sitt arbete för att få Kanal 10 att nå ut till så
många hem som möjligt i landet. De är även föreståndare
för Citykyrkan i Älmhult. Det är Kanal 10 som är initiativtagare till resan och de brinner för att stödja Israel på
olika sätt. Under resan har du möjlighet att bli bekant med
detta dynamiska par. Det är lätt att bli smittad av Börjes
optimism och hans förmåga att se möjligheter överallt.
Läs mer om Kanal 10 på www.kanal10.se

K

jell och Gunilla Lindstedt driver företaget Avancemang och har sedan 2006 anordnat egna resor till Israel. De har genom sin personliga touch, sin smittande glädje och entusiasm, snabbt byggt upp ett stort förtroende
bland sina resenärer. Något som rönt stor uppskattning är
deras förmåga att blanda blixtrande humor med djupaste
allvar och på så sätt ge sina resenärer många minnesvärda stunder. Utvärderingarna talar sitt tydliga språk där
slutomdömena aldrig varit under 9,30 av 10 möjliga. Avancemang är också arrangör av
denna resa på uppdrag och i samarbete med Kanal 10, den kristna TV-kanalen.
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med Kanal 10!

V

år resa börjar i det
vackra och böljande
Galiléen. Vi bor vid Gennesarets sjö och därifrån
gör vi dagsturer i området.
Bussarna kommer att köra
olika turer för att det ska
bli så lite trängsel som
möjligt. Båtturen ut på
Gennesarets sjö, där Jesus
gick på vattnet, kommer
vi att genomföra i ett par
omgångar. Det kommer
att bli en unik känsla att
stoppa motorerna ute
på sjön, surra båtarna
tillsammans och sedan ha
en samling på vattnet.
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V

i besöker Kapernaum, Jesu stad, där så mycket hände som vi kan läsa om i Bibeln.
Den så kallade Petrusplatsen eller Tabgha är också ett omtyckt ställe. Det var här
Jesus visade sig för sina lärjungar efter uppståndelsen och bland annat frågade Petrus:
”Älskar du mig”? Vi åker till Saligprisningarnas berg, platsen för Jesu bergspredikan. Än
idag säger man att det är det bästa tal som någonsin hållits. Härifrån har man en formidabel utsikt över sjön och ner mot Jordandalen.
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E

n av dagarna är det Golan som utforskas. Att komma upp hit är ett måste
för varje besökare i Israel. Utsikterna är
magnifika, inte minst från Peace Vista,
en utsiktsplats med sina vyer. Vi besöker
den lilla staden Katzrin, där det blir tid
för shopping, bland annat hos en av de
absolut bästa silversmederna i Israel. Vi
åker över den bördiga slätten och får höra
om det världsberömda jordbruket med sin
effektivitet. Naturligtvis handlar dagen
också mycket om de moderna krigen som
bland annat utspelat sig här.
Från berget Bental ser vi långt in i Syrien
och upp över det mäktiga Hermonberget,
medan vi får höra om de märkliga händelser som utspelade sig häruppe 1973. För
de som är äventyrligt lagda finns tillfälle
att utmana sina klaustrofobiska känslor
genom att utforska skyttegravarna och den
underjordiska bunkern.

N

ationalparken Banias vid Cesarea Filippi försöker vi också hinna med. Här
finns en av Jordanflodens källor och vi får
se vattnet rinna fram direkt ur berggrun-

den. Vi ser utgrävningen av ett Pantempel
som har en intressant koppling till Jesu
vistelse i trakten.
För de som varit på de här platserna tidigare finns en möjlighet att boka sig för ett
annat upplägg med besök i den gamla och
högt belägna staden Safed, med sin mycket intressanta historia, den stora korsriddarborgen Nimrod med mera. Mera om alternativen kommer i ett senare utskick till
dem som bokat resan.
Och naturligtvis blir det bad för den som
vill i Gennesarets sjö, ett bra tillfälle om
någon vill prova att gå på vattnet…

D

op kommer vi att ha någon av dagarna
i Galiléen. Det genomför vi på Yardenit
utmed Jordanfloden. Dopplatsen är iordningställd av israeliska staten. Här har vi en
fin stund när vi döper dem som anmält sig
till detta. Det blir en
upplevelse som ingen
kommer att glömma,
vare sig de som döps
eller vi som får vara
med som vittnen.

TILL ISRAEL
från 12.890:-

Priser och resealternativ
Det finns flera olika alternativ för dig som reser ifrån Sverige. Välj det som passar dig bäst.
Du kan även välja ett lågprisalternativ samma datum med
morgonflyg från Arlanda.

För dig som vill stanna längre har
vi två alternativ. Ett från Arlanda
måndag morgon 8 oktober och hemresa
fredag 19 oktober. Då kommer du att
få en ledig dag vid Gennesarets sjö
och sedan från den 15:e härliga dagar
med sol och bad i Eilat.

Pris: 12 890:(end. 48 platser)

Huvudresan gäller tisdag 9 till
tisdag 16 oktober. Du kan
välja att resa från Stockholm,
Göteborg eller Malmö. Eftermiddagsflyg med byte i Wien.

Pris: 15 790:-

Vill du bo lite extra fint och väldigt nära
stranden är tillägget 350:-/person.
(65 personer)

Pris: 13 490:(90 platser)

Det andra alternativet är från
Göteborg eftermiddag 8 oktober och hemresa natten mot
den 20:e. Du får alltså en extra
dag i Eilat.

En dag ledigt

En 9-dagars resa där du åker natten mot
måndag 8 oktober och har större delen
av måndagen samt hela tisdagen ledigt
för vila, sol och bad. Hemresan är samma
tid som övriga den 16 oktober.

Pris: 13 390:(end. 50 platser)

Pris: 15 990:(20 personer)

Tillägg för enkelrum är 2 900:-. Barnrabatt (barn under
12 år) är 2 100:-, undantaget lågpris-alternativen.
För info om dessa, hör av dig.

Vi arbetar på ett par alternativa reseupplägg för dig som varit i Israel tidigare och för dig som vill ha lite
mera av utmaningar. Dessa kommer du att kunna ta ställning till när du anmält dig, eller om du hör av
dig till oss. Men platserna är begränsade och det går inte att hoppa mellan resealternativen, utan det
man valt är man också med på.
Ingår i priset. Flyg, resegaranti, dricks till guiden,
busstransporter, samtliga inträden (förutom Masada),
frukost och middag varje dag, artistuppträdanden, flygskatt, reseledare på alla flyg och en härlig gemenskap.

Ingår inte i priset. Luncher, dricks till chaufför och
hotell (ca. 300:-/vuxen), måltidsdryck om man vill ha
något annat än vatten.

Köpvillkor, sekretessvillkor, kortköp, avbeställningsvillkor med mera
Sekretess-policy
Vid beställning av resan med Avancemang, uppger du dina personuppgifter
såsom namn, adress och personnummer. När du bokar en resa, så godkänner
och accepterar våra resevillkor, att vi sparar och använder dessa uppgifter för
att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.
Som kund har du enligt Personuppgiftslagen (PUL) rätt att få information
som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller
irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så
fall. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
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Regler för anmälan, betalning och avbokning.
Du anmäler dig till resan genom att betala anmälningsavgift på 1 500 kr/
person enligt information i bekräftelsebrev. Senast 15/6 2012 erläggs ytterligare 1 500 kr/person. Slutlikviden skall betalas senast det datum som finns
på slutfakturan, vilket i regel är 45-60 dagar innan avresan.
• Fram till 6 månader före avresan kan du avboka resan, med endast en avgift
på 200 kr för kostnader.
• Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad av 5 % av
resans pris, dock lägst 700 kr.

• 45-30 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris.
• 30 dagar före avresa eller senare kostar en avbokning 50 % av
resans pris.
• 7 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %.
I samband med att man anmäler sig till resan kan man också teckna en
avbeställningsförsäkring som gör att man får resan återbetald vid avbokning
för till exempel sjukdom, olycksfall och så vidare. Försäkringen gäller helt utan
självrisk. Läkarintyg erfordras.
Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller
på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta senast 4
veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive
resenär har inbetalt för resan.
Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som kan
bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser etc. Vi reserverar oss också
för mindre förändringar i programinnehållet samt eventuellt tryckfel i broschyren, samt om en grupp blir mindre än beräknat kan det hända att någon
reseledare uteblir.

Våra Hotell
Vid Gennesarets sjö bor vi på Golan
Hotell och Hotell Leonardo med en
betagande utsikt över sjön och Golanhöjderna, ända bort till Hermonberget.
Båda hotellen ligger i staden Tiberias
vid sjöns västra sida.
Två av våra bussar kommer att ta sina
resenärer till den mycket natursköna
kibbutzen Haon, där man bor i separata bungalows precis vid sjöstranden.
I Jerusalem bor vi på Ramada Royal
och på det angränsande Leonardo Inn.
Det är stora hotell där vi har gott om
plats.
För dig som bokar den längre resan
med några dagar i Eilat, har vi tre hotell att välja på. Det är Nova Hotell och
Astra Nirvana – fina och nyrenoverade
hotell, med fin utsikt och gångavstånd
till stranden. För dig som vill bo lite
extra fint så finns Hotel Ceasar med
ett kanonläge nära stranden och hög
standard.
Flygtider
Dina flygtider kommer att stå i ditt
bekräftelsebrev som du får så snart du
bokat resan. Du kan också ringa för ytterligare information.
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G

aliléen lämnar vi
på fredagen den
12 oktober och beger
oss mot Medelhavet.
Det blir besök i Nasareth där vi beskådar
utsikten över staden
och besöker Nasareth
Village, för att förflytta
oss tillbaka 2000 år och
se hur man levde och
arbetade på Jesu tid.
Det är ett uppskattat
inslag, inte minst att
få träffa en livs levande
snickare som verkar
vara från Jesu tid!! Här
äter vi också en måltid,
tillagad som man
gjorde långt tillbaka i
tiden. Bröd och soppa
som smakar ljuvligt.

D

en alternativa resrutten innehåller
platser som berget
Tabor, Megiddo samt
eventuellt Beit She’an
och Sachne vid Gilboa
berg. Övriga reser från
Nasareth till Muchraka
på Karmelberget,
platsen för uppgörelsen
mellan Elia och de
400 Baals-profeterna.
Härifrån har vi en hänförande utsikt ända ut
över Medelhavet.
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V

i åker vidare till Cesarea precis vid
havet, där vi besöker den berömda
staden, byggd av romarna. Amfiteatern,
som används än idag, filmvisning, Caesars palats och Paulus fängelse bekantar
vi oss med och även den stora Hippodromen, som ännu står kvar precis vid
havsstranden. För den äventyrlige finns
det möjlighet att snorkla med karta och

titta på den raserade hamnen med sina
torn som finns under vattnet. Efter tid
för fika och avkoppling, åker vi till en
av de romerska akvedukterna som löper
utmed havet och för dem som vill finns
tid för ett härligt bad i Medelhavet, om
inte vågorna sätter stopp. Sedan är det
dags att resa upp till städernas stad, Jerusalem.
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ERUSALEM
J

erusalem ligger högt beläget och Bibelns ord ”Låt oss gå upp till Jerusalem” blir plötsligt mycket förståeligt.
När vi åker in i staden hör vi sången
”The Holy City” ljuda i bussarna och då
är inte tårarna långt borta. Vi checkar
in på hotellet och sedan smakar middagen gott.
Jerusalem är en stad som är full av upplevelser. Man slås snabbt av blandningen
av språk, kultur och religion som här
trängs på en väldigt liten yta. Vi samlas
uppe på Scopusberget för en morgonsamling med utsikt över gamla stan. Sedan upp till Oljeberget, platsen för Jesu
himmelsfärd och för Hans återkomst som
vi ju väntar på. Det blir besök i Tårarnas
Kapell, platsen där Jesus begrät staden,
och i Getsemane trädgård, en plats för
stillhet och eftertanke. Vi upplever den
magnifika ”Alla Nationers Kyrka” och ser
de gamla olivträden utanför, där några
definitivt fanns på Jesu tid, fast då som
unga träd.
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B

etesda är platsen för ett av Jesu under och här
har man grävt fram de verkliga dammarna. Här
har vi en samling. Sedan går vi in i Santa Annas
kyrka och ger prov på vilka duktiga kyrkosångare
vi är. Det är dags att testa den enorma akustiken
och sjunga i kör. En upplevelse som verkligen är ett
uppskattat inslag på resan.
Vi går på delar av Via Dolorosa, lidandets väg, där
Jesus bar sitt kors på väg till Golgata.
Det är en oerhörd trängsel och kommers runt
denna gata. Vi kommer in i Gamla stan och äter en
enkel lunch. Sedan blir det tid för shopping. För de
som vill blir det besök i Gravkyrkan.
Västra Muren, eller som vi ibland kallar den, Klagomuren, är en speciell upplevelse. Det finns många
som kan vittna om en stark och påtagbar gudsnärvaro på denna plats. Alla får möjlighet att gå fram
till muren, dels för att se den aktivitet som sker
där och också för att ha sin egen stund. Människor
visar upp ett stort allvar vid muren och man ropar
och gråter i sin iver att nå fram till Gud.
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P

å Sions berg finns Kaifas palats, där
Petrus förnekade Jesus tre gånger och
dit Jesus fördes när han gripits i Getsemane. Här fick han tillbringa natten i en
håla som den som vill får gå ner i. Sedan beger vi oss till Övre Salen, platsen
för Pingstdagens under, den första andeutgjutelsen. Här har vi en samling och
det brukar också vara en stund som många
nämner som ett av de starkaste ögonblicken under resan.
Hiskias mur, eller Nehemjas mur, vilket
man nu vill kalla den, ligger i de judiska
kvarteren som vi vandrar igenom. Vi ser
även den nya Hurvasynagogan, som blivit
ett nytt landmärke i Jerusalem.
Vi gör naturligtvis ett besök även vid
Trädgårdsgraven och Gordons Golgata. Här
firar vi nattvard och vi går in i graven och
kan konstatera att den verkligen är tom.

Y

ad Vachem är en plats som måste
besökas. Det är minnesplatsen över
alla de judar som fick sätta livet till under Andra Världskrigets grymheter. Här
går vi på egen hand och ser det vi vill
se. Vi besöker även minnesplatsen för alla
koncentrationslägren och sedan går vi till
barnens minnesplats, kanske den plats
som gör det starkaste intrycket på oss.
Vi får aldrig glömma vad som hände. Det
ska aldrig få hända igen.

S

om ett alternativ kommer vi också att
ordna besök i Davids stad, på Tempelinstitutet, Betlehem med herdarnas äng,
Davidsmuséet och Citadellet samt några
andra platser som vi återkommer till
senare. Det finns även möjlighet till en
vandring uppe på muren runt Gamla stan,
ett alternativ för de äventyrliga.
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13

i reser ner mot Juda öken och passerar förbi Jeriko.
Eventuellt kommer vi att kunna ordna så att en del kan
åka in i staden. Annars åker vi vidare mot Döda Havet.
Först åker vi till En Gedi för en promenad upp till Davids
källa. Vi stannar till vid Masada, den mäktiga klippan, och
släpper av dem som vill ta denna mycket intressanta extratur
upp på klippan med kabinbanan. Övriga reser vidare ner till
Döda Havet för sol, lunch och bad. Besökarna på Masada
kommer ner till havet efter sitt besök på klippan och får
också tid att flyta som korkar i detta vatten som till 33 procent består av salt.
Alla flyter garanterat! Huden blir babymjuk efter badet. Här
finns även möjlighet att handla de världsberömda hudprodukterna från Döda Havet.
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Edward

Frank

Masada – extra utflykt
På väg ner till Döda Havet passerar
vi den välkända och mytomspunna
klippan Masada. De som vill följa
med upp släpps av vid klippans fot
och hämtas senare, för att också de
ska få möjlighet att äta lunch och
flyta omkring på Döda Havet. Utflykten beställes och betalas under resans första dagar. Kostnaden är cirka
150:-/vuxen inklusive kabinbana och
guide. Har du inte varit på Masada ska
du inte missa detta tillfälle att bland
annat se resterna av Herodes palats
och höra berättelsen om det judiska
upproret med sitt tragiska slut.
Luncher
Dessa ingår inte i resans pris. För
att underlätta för de olika bussarna,
förbokar vi en del av luncherna, där
man kan välja på lite olika alternativ. Det kan vara en enklare lunch
ibland, som ofta består av pitabröd
med kyckling, vegetariska köttbullar eller liknande. Ibland är det ett
matställe där vi själva får välja vad
vi vill ha ur deras lunchbuffé. Kostnaden för lunchen ligger på 60-100
kr/person inklusive dryck.

När vi kommer till Döda Havet är det
dock en aning dyrare. Då får vi räkna
med att lunchen kostar cirka 110125 kr/vuxen, men då ingår även
solstolar, omklädningsrum, duschar
och möjlighet att få olika behandlingar. Vårt pris är pressat ordentligt. I
vanliga fall får man betala cirka 180
kronor.
Kvällssamlingar
En av kvällarna vid Gennesarets sjö
blir det en stor gemensam kvällssamling precis vid sjöstranden. Det
blir många överraskningar och vi kan
utlova mycket glädje och en atmosfär full av värme och gemenskap.
I Jerusalem blir det en av kvällarna en storsamling i kongresshallen
på Ramada Royal. På söndagen blir
det en oförglömlig utomhuskonsert
med många medverkande och en del
spännande överraskningar som vi
återkommer till.
Med på resan har vi glädjande nog
många duktiga musiker och sångare.
Vi har Frank Ådahl, Nenne och Emilia
Lindberg, Kjell och Gunilla Lindstedt
med flera med oss och från Norge
kommer Per Sötorp och Edward John.

Per

Emilia

Nenne

Kjell & Gunilla
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D

u som ska vidare till Eilat, får
några härliga dagar vid Röda
Havets strand. Eilat har ett mycket stadigt klimat och det regnar endast 3-4
dagar per år. Oftast blåser det en skön
vind genom Aravadalen, vilket gör att
temperaturen är mycket behaglig.
Förutom att ligga i solstolen vid havet eller
vid poolen, så finns det mycket att göra i
Eilat. Ett besök på det berömda Undervattensobservatoriet är ett måste. Där får du
känna på hur det är att vara i ett akvarium, eftersom anläggningen är byggd på
revet. För här är det du som blir beskådad
av fiskarna som simmar fritt utanför glaset. Det finns också akvarier och bassänger
med många spännande djur i.
Det finns även möjlighet att besöka Corall
Reef, där du kan gå ut på en av bryggorna
och kliva nerför trappan och bara ligga där
i vattnet med en cyklop och se på dessa
enorma mängder fiskar i alla möjliga färger
och former. Mycket spännande. Är man
äventyrlig kan man gå en kurs och lära sig
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dyka med tuber. Möjlighet finns också att
prova på många olika vattensporter.
Utflykter i Eilat
Vi har två mycket uppskattade extraturer
som du kan välja i Eilat. Det finns även
möjlighet att ta sig till klippstaden Petra
i Jordanien om någon är intresserad, men
den utflykten kostar ganska mycket och
dessutom är det en lång och ansträngande
resa. Guiden är engelsktalande.
Kostnaden för denna utflykt brukar ligga
på cirka 2 000 kr/person. Men låt oss presentera våra två utflykter.
Timna Park är belägen cirka 25 km norr
om Eilat. Vi åker buss dit och sedan kör
vi runt i denna märkliga natur, där man
har brutit koppar i flera tusen år. Salomo
hade en stor koppargruva här. Vi får se den
märkliga ”Svampen”, Salomos pelargång,
gruvan och så får vi gå igenom märkliga
stenformationer, där berget skiftar i alla
möjliga färger och former. Vi ser en 3 D-film
om allt det som hänt på denna plats.

Här har man även byggt upp en exakt
kopia av Tabernaklet som Mose fick mönsterbilden till. Det är en stark upplevelse
att få gå in och se hur det ser ut och vi blir
guidade av messianska judar som verkligen
förstärker vår förståelse.

Denna utflykt är mycket uppskattad och
kan verkligen rekommenderas. Hela besöket
tar cirka 4 timmar, så det blir tid att sola
och bada för den som vill, eftersom vi åker
på morgonen. Kostnad cirka 390 kr.

R

och det blir tillfälle för de som vill att bada
från båten. Det finns också ett rev man kan
simma in till och titta på alla färggranna
fiskar. En god lunch serveras på akterdäck
och när alla är mätta och
belåtna och färdigbadade,
ställer vi kosan åter mot
Eilat. Vi åker förbi Undervattensobservatoriet och
Delfinanläggningen där
vi från båten får se delfinerna hoppa. Vi har en
härlig gemenskap ombord
med sång, musik och många skratt. Den här utflykten är ett absolut måste.
Kostnad inklusive lunch är
cirka 300 kr.

öda Havet har också en hög salthalt,
fast naturligtvis inte som Döda Havet.
Men här är salthalten cirka 6 procent, vilket
gör att man flyter fint. Dessutom är vattnet
väldigt blått. Att det heter Röda Havet har med
bergen att göra. Vattnet
är cirka 27-28 grader
varmt. En av dagarna
hyr vi en segelskuta
och ger oss ut på havet
i cirka fyra timmar. Det
finns soldäck ombord
och vi får se Eilat, Akkaba och mycket mera
från båten. Vi tar oss
ner till Egyptiska gränsen, där vi ankrar upp
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Många av de platser vi besöker är så kallade ”heliga platser”. Det innebär att man ska
visa respekt.
För kvinnorna gäller det att täcka axlarna
samt att eventuell kjol ska nå ner till närheten av knäna. Shorts är förbjudet. Det går bra
att ha med sig en schal som man lägger över
axlarna.
För männen gäller att byxorna ska vara
minst halvlängd, alltså inga kortbyxor eller
shorts. Man ska också ha täckta axlar, det vill
säga inget linne.
Från cirka klockan 17 fredag kväll till cirka
18 lördag är det sabbat och det mesta stannar av. Alla butiker är stängda. En del hissar
på hotellen sätts på automatik som gör att
de stannar på varje vånings-plan, biltrafiken
upphör till stora delar och man serverar inte
vissa maträtter. Detta
kommer du att få uppleva
och det är bara att visa
respekt för deras högtid.
Från lördag kväll är allt
öppet som vanligt och
söndagen är ju en vanlig
vardag.
Vattnet i kranarna går
att dricka, men vi brukar
rekommendera dig som vill
vara säker på att inte bli sjuk, att bara
dricka vatten på flaska. Vid måltiderna ställer
man fram karaffer på borden och detta ska
vara filtrerat, vilket gör att det går utmärkt
att dricka. Vill man verkligen vara på sin vakt,
beställer man in en dricka till middagen, till
exempel vatten på flaska eller något annat.
Det betalar man själv och en dricka brukar
kosta 10-15 kronor på restaurangen. Vatten
i övrigt kan man köpa överallt. Det allra billigaste är att köpa stora flaskor. På bussarna
säljs också små flaskor, till självkostnadspris.
Läkare finns alltid att ringa till. Skulle du
bli sjuk och behöva läkarvård, är det billigaste
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att ta en taxi till närmaste sjukhus, men vi
kan även rekvirera en läkare som kommer till
hotellet och besöker dig. Då får man räkna
med att det kostar cirka 700-1000 kronor för
ett besök, men då har han ofta med sig medicin. Summan får du tillbaka när du kommer
hem igen, om du har en reseförsäkring, vilket
är ett måste.
Vädret är ofta varmt, men en och annan regnskur kan förekomma. I Galiléen är
det ofta väldigt hög luftfuktighet, eftersom
vi befinner oss ett par hundra meter under
havets nivå. Därför gäller det att dricka mycket vatten hela tiden. Jerusalem ligger ca.
800 meter över havets nivå och här kan det
vara lite svalare på kvällarna. Men räkna med
att det kommer att vara dagstemperaturer på
mellan 25-35 grader. I bussarna är det luftkonditionering och den kan ibland kännas lite dragig. Därför är det bra att
ha en tröja eller jacka till hands i
bussen.
Du kan känna dig helt
säker i Israel. Vi reser
inte igenom några oroliga områden och du
kommer att känna
ett väldigt lugn
under
resan.
Det råder religionsfrihet i Israel och det kommer du att
märka genom att det finns moskéer överallt.
De messiastroende judarna har det dock ganska svårt och är ofta undanträngda.
Boka din resa genom att ringa till Avancemang 0470-81945 eller skicka mail till
info@avancemang.se. Du kan även boka din
resa genom Kanal 10 på 0476-53350 eller
skicka mail till info@kanal10.se
Vill du ha ytterligare info eller behöver du
flera broschyrer för att dela ut till andra så
hör av dig till oss.

Shopping
Det finns många tillfällen att handla i Israel. Vi kommer att ge dig mera information
om detta i senare brev innan resan. Men
arbeten i olivträ, till exempel julkrubbor är
ett bra tips. Det är inte ovanligt att personer som är med på resan har en beställning från en kyrka/församling hemma att
köpa in en julkrubba och utan problem kan
man få den hemskickad.
Utanför Tiberias kommer vi att besöka
en kibbutz som heter Ginosar, där de har
en mycket fin shop med bra priser. För dig
som vill köpa något extra har de vackra
smycken i guld som är inspirerade av olika
bibelord. Naturligtvis finns det också souvenirer att välja på.
Uppe på Golan besöker vi en silversmed
som arbetar i sterlingsilver, det finaste silvret, men med mycket bra priser. Här finns
mycket att hitta och det är ett perfekt
julklappsställe.

En del kommer att besöka Nasareth Village
där de också har en shop. Eftersom hela
denna anläggning drivs genom gåvor, brukar vi uppmana våra resenärer att stödja
dem genom att handla. Här finns olivträarbeten, smycken och mycket annat.
I Jerusalem är det ofta något dyrare, men
det finns hur mycket som helst att handla.
Handlar man ute på stan, så är det oftast
prutning som gäller. Annars blir man blåst.
I Gamla Stan finns mycket fint att handla
och ofta kan man få det väldigt billigt.
Men det krävs en järnvilja för att inte betala för mycket.
Eilat är en taxfree zon. Det finns mängder med affärer, men på grund av alla
tillströmmande turister är det inte särskilt
billigt. Man kan göra fynd, men det gäller
att inte köpa på första bästa ställe.
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I samarbete med
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Välkommen med på resan. Anmäl dig på tel. 0470-81945 eller till Kanal 10
på tel. 0476-53350. Du kan även anmäla dig via mail som du skickar till
info@avancemang.se eller info@kanal10.se
Uppdaterad information hittar du på www.avancemang.se eller www.kanal10.se

