S:t Pauli Katolska församling, Gävle
5 november 2019

Till alla er som vill följa med på vår församlings pilgrimsresa
till det Heliga Landet 24/3 – 31/3

Mina vänner!

Många av er har vissat intresse att följa med till det Heliga Landet nästa år 2020. Vi
vill informera er om hur vår planering framskrider.
Med denna pilgrimsfärd vill vi skapa en så minnesrik församlingsresa som möjligt,
anpassad efter vårt behov och önskemål! Där vi både kan ta del av guidade turer,
ordnad transport och alldeles unika tillhåll.
Vi har anlitat Catia Travel som arrangör till ett rimligt pris. Tyvärr så blir Israel bara
dyrare och dyrare och den svenska kronan svagare och svagare mot omvärlden. Om
man kikar på andra researrangörers resor till Israel så ligger de 10-30% högre i pris.
Vår resan påbörjas den 24 mars med Norweigen Airlines direktflyg från Arlanda
11:35 till Tel Aviv 17.10, sedan fortsätter vi till vårt hotel i Tiberia. Hemresa den 31
mars på samma sätt vid 20:25-00:15 . Mat är inte inkluderat på planet
20 kg per perso, 10 kg handbaggage per person
De första fem nätterna bor vi i hotellet Nativity i Betlehem, de två sista i hotellet
Bali i Tiberia.
Församlingen räknar med ca. 25 pilgrimer
Priset ligger just nu på 11 400 kronor, enkelrumstillägg är 3000 kronor. I priset ingår
samtliga resor inkl. transfer, boende, frukost och middag, en del inträdesavgifter,
guide. Alla som vill resa med får betala in en anmälningsavgift. Sätt in 4000 kronor
på Catia Travel bankgiro 5172-4375 senast den 26 december 2019. Detta för att ditt
personliga reseskydd ska gälla.
Observera att du i och med denna inbetalning anmäler dig definitivt till resan.
Depositionen kan ej återbetalas efter att bokningen är betald endast mot sjukdom
(läkarintyg), kan man få tillbaka pengarna via sin bankförsäkring när du betalat in till
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Catia Travel på Bankgiro då har du avbeställningsskydd som täcker. Detta gäller
också när du betalat resterande belopp.
Tillkommer lunch, måltidsdricka, dricks till chaufför och guide (några USdollar/dag) och några inträdesavgifter.
Slutlikvid 7400 sek ska du erlägga senast 30 januari 2020 till Catia Travel.
Svensk medborgare behöver inte visum till Israel; var vänlig kontakta israeliska
ambassaden i Stockholm om du har annan nationstillhörighet för att höra om du
behöver visum.
Du kommer att kontinuerligt informeras om detaljerna i programmet; dessutom
kommer vi att träffas några gånger innan resan för att förbereda oss tillsammans.
Betalningen ska in till:
Bankgiro 5172-4375- Catia Travel Seb Bank
Ingen Ocr endast Meddelande
I meddelande skriv resenärens namn
Swish 1235515838 Catia Travel
Skriv ditt namn i meddelandet

Vi ber att Gud håller sin skyddande hand över oss. Tveka inte att höra av er med
frågor och funderingar om en oförglömlig resa till ett fantastiskt heliga Jerusalem!

Allt gott i Herren,
Chikezie Onuoha MSP
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