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TUR TIL ISRAEL 
18. FEBRUAR – 1. MARS 2012 
REISELEDERE: 
BJARNE BJELLAND OG TORGEIR RISKA 
 
 
MIFF foreningen i Stavanger ønsker å invitere til en opplevelses- og 
motivasjonstur til Israel.  Alle som ønsker det er velkommen til å 
delta på turen!  
 
I løpet av rundreisen får du oppleve de mest sentrale stedene i landet, som 
bl.a. Sharonsletten ved Middelhavet, Galilea og Golanhøyden, 
Dødehavsområdet og Jerusalemsområdet. 
Vi besøker de kjente bibelske stedene og møter forskjellige interessante 
personer underveis. 
 
Vi starter reisen i Galilea. Vi vil så ha et par døgn ved Dødehavet før vi 
avslutter reisen med noen dager i Jerusalem.  
 
En israelsk guide, som snakker skandinavisk vil også følge gruppen på 
rundreisen. 
 
 
Litt om reiselederne:  
Bjarne Bjelland er politimann av yrke og styremedlem i MIFF og har besøkt Israel 
flere ganger.     
Torgeir Riska studerer til mastergrad i historie, er styremedlem av MIFF og har 
vært i Israel flere ganger tidligere. 
 
 

 
DAGSPROGRAMMET: 

 
Dag 1, lørdag 18. februar:  UTREISE 
Vi reiser med Sabra Fokusreisers direktefly fra Stavanger til Ben Gurion flyplass ved 
Tel Aviv.  Det serveres et måltid om bord. Ved ankomst blir vi møtt av guide og sjåfør 
som tar oss til Tiberias for overnatting. 



Dag 2, søndag 19. februar:  GOLAN – ØVRE GALILEA 
Etter frokost kjører vi opp til Qatzrin som i dag er Golans administrasjonssentrum. 
Her får vi se en by hvor svært mange innvandrere bor. Vi fortsetter på Golan til den 
Syriske grensen ved Quneitra, en nedlagt militær utsiktspost, Har Bental, på toppen 
av Golan.  Vi skal også til foten av Hermonfjellet hvor en av Jordanelvens kilder 
ligger ved det gamle Cæsarea Filippi – Banjas. Turen går ned Huladalen tilbake til 
hotellet.  Denne dagen vil vi også møte personer som forteller om beredskap og 
militæret (med forbehold). 
 
 
Dag 3, mandag 20. februar:  PÅ OG RUNDT GENNESARETSJØEN 
Vi starter dagen med båtreise på Gennesaretsjøen og deretter til 
Saligprisningsfjellet, kjent fra Bergprekenen. Videre skal vi denne dagen til stedet 
som heter Tabgha, til Brødunderkirken. Nede ved sjøen, mellom Tabghas varme 
kilder og vannfall som renner ut i Gennesaretsjøen, ligger Peterskirken.  Deretter til 
Kapernaum, Jesu egen by, som var senter og base for virket i Galilea. Vi fortsetter 
rundt Gennesaretsjøen, til kibbutz Ein Gev hvor vi spiser lunsj som er inkludert.  
Petersfisk står på menyen.  
 
 
Dag 4, tirsdag 21. februar:  GALILEA  
Vi besøker Bebudelseskirken i Nasaret, Midt-Østens største kirke.   
Vi skal også til Safed som er en av de fire hellige byer i den jødiske tradisjon – ved 
siden av Jerusalem, Hebron og Tiberias. Byen er også kjent for sin mystisisme innen 
jødedommen, kaldt Kabbalah. Safed ligger på en fjelltopp i Øvre-Galilea, 1000 meter 
over Gennesaretsjøen. Herfra har man et vidt utsyn østover mot Huledalen og 
Hermon, sørover ned mot Kapernaum og Jordandalen og mot de galileiske fjell i vest. 
 
 
Dag 5, onsdag 22. februar:  TIBERIAS - DØDEHAVET  
Vi forlater Galilea og kjører sydover Jordandalen mot Dødehavet.  Vi ser de mest 
fruktbare og de mest golde områdene av landet.  Vi besøker fjellfestningen Massada 
som ligger ved Dødehavet. Guiden forteller om historien både fra Herodes den store 
sin tid og ikke minst fra år 70 da 960 seloter forskanset seg her i tre år etter at 
Jerusalem og landet for øvrig hadde måttet bøye seg for den romerske makt. Etter 
besøket her kjører vi til vårt bosted. Det blir anledning til et bad i Dødehavet.   
 
 
Dag 6, torsdag 23. februar:  FRIDAG    
Denne dagen har vi til fri disposisjon ved Dødehavet. Mange vil nok benytte 
anledningen til å bade i Dødehavet – en meget spesiell opplevelse å flyte som en kork 
i det ramsalte og mineralholdige vannet. 
 
 
Dag 7, fredag 24. februar:  DØDEHAVET – JERIKO – JERUSALEM 
Vi har en rolig formiddag ved hotellet og har muligheten til et morgenbad i Dødehavet 
før vi setter oss i bussen og kjører opp til Jeriko, verdens eldste og lavestliggende by, 
som ligger som en oase i den tørre Jordandalen.  Vi får se morbærtreet og 



utgravningene samt vannkilden i oasen Jeriko. Etter dette besøket tar vi fatt på 
oppstigningen de 1200 meterne til Jerusalem hvor vi skal bo de siste nettene av turen.  
 
 
Dag 8, lørdag 25. februar:  JERUSALEM 
OLJEBERGET, GAMLEBYEN OG SIONSBERGET  
Etter frokost kjører vi opp på toppen av Oljeberget, går nedover mot Getsemane via en 
tåreformet kirke, Dominus Flevit – Herren gråt. Deretter kommer vi til Getsemane ved 
foten av Oljeberget på østsiden, hvor vi besøker Alle Nasjoners Kirke. Vi fortsetter til 
Betesda Dam og leser om da Jesus helbredet den syke på sabbaten.  I St. Anna-
kirken prøver vi den fantastiske akustikken.  Videre denne dagen skal vi gå Via 
Dolorosa som starter med Gabbata utenfor Antoniaborgen.  På vår vandring mot 
Gravkirken skal vi stoppe ved noen av stasjonene underveis. Vi går inn til Klagemuren, 
eller Vestmuren som jødene vanligvis kaller den, et hovedsted for jøders 
bønnesamlinger. Over denne ligger Tempelplassen, et sted hvor mange mennesker 
etter Kong David i år 1000 f. Kr. har møtt Guds herlighet.  I dag ser vi Klippemoskeen 
og El-Aksa-moskeen. Det vil bli litt fritid til handling i basargatene i Gamlebyen. Vi 
avslutter dagens program med besøk til Hanegalkirken. Her kan vi vandre i de gamle 
trappene som var en del av hovedveien for rundt 2000 år siden. 
 
 
Dag 9, søndag 26. februar:  JERUSALEM, NYE DEL  
Etter frokost drar vi til nybyen i vest. Vi passerer berømte bygninger, for eksempel 
Knesset (parlamentet) og besøker den berømte gigantiske syvarmede lysestaken; 
menoraen.  En av turens høydepunkter er det moderne Israel Museum, hvor vi gjør 
et utvalg av utstillinger, og ikke minst får oppleve historien om Dødehavsrullene. Vi 
kjører til vestsiden av Herzlhøyden, til Yad Vashem, det nasjonale minnesmerket og 
museum for de seks millioner jøders liv som gikk tapt under Holocaust.  
 
 
Dag 10, mandag 27. februar:  BETLEHEM 
Vi skal besøke Betlehem. I Fødselskirken går vi ned i fødselsgrotten og vi besøker 
Hyrdemarkskappellet.  Vi besøker Herodion festningen, som ble oppdaget i 1960-
årene, hvor vi ser utgravningene av Kong Herodes palass.  (For få år siden ble også 
hans gravsted funnet like ved). Herfra har vi en flott utsikt over området rundt med 
Betlehem, Hebron, Jerusalem og helt til Dødehavet. 
 
 
Dag 11, tirsdag 28. februar:  FRIDAG OG MØTER 
Vi vil få en omvisning i Høyesterettsbygningen i dag (med forbehold).   
Vi legger opp til å møte politifolk som kan fortelle litt om sin hverdag. 
 
 
Dag 12, onsdag 29. februar:  FRIDAG  
Vi har fridag og kan på egenhånd, eller samlet, besøke museer, handle el.l.  
Reiselederne vil være behjelpelige. 
Museet i David Citadell i Jaffa Gate er å anbefale, Marc Chagalls glassmalerier i 
synagogen i Hadassah sykehuset er verd et besøk, Davidson Center og Davidsbyen er 
en opplevelse, så her er mange muligheter.  



Dag 13, torsdag 1. mars:  HJEMREISE 
Bussen henter oss på hotellet og vi drar til flyplassen.  Vi reiser med direktefly tilbake til 
Sola. Det serveres et måltid om bord. 
 
 
BOSTEDER: 
18. – 22. februar  Galilea 
22. – 24. februar  Dødehavet 
24. februar – 1. mars Jerusalem 
 
 
TURPRIS PR. PERSON KR. 18.490,- 
 
Prisen inkluderer:  

• Flyreisen Norge – Israel tur/retur 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet, 

• Opphold på gode hoteller i dobbeltrom 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag 

• En lunsj i kibbutz Ein Gev 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Israelsk, skandinavisktalende guide 
 
 
I tillegg kommer: 
Flyavgifter ca kr. 590,-  
Tips til hotellbetjening, guider og sjåfører med kr. 750,- 
Enkeltromstillegg kr. 4.990,- 
Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske Reiseforsikring. 
 
 
BARNERABATT: 
Barn under 12 år som bor på rom med to voksne vil få en rabatt på kr. 2.050,-.  
 

 
Prisene er gitt på gjeldende priser og valutakurser. Vi tar forbehold om 

programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 
 

 
 

 
 
 

Postboks 723, 46 66 Kristiansand 
Tlf: (47) 38 12 56 60, Fax: (47) 38 12 56 61 

post@fokusreiser.no  www.fokusreiser.no 

 



PÅMELDINGS- OG AVBESTILLINGSREGLER 
 
Påmelding: Påmeldingsslippen sendes til SABRA FOKUSREISER, Postboks 723, 4666 Kristiansand. 
Påmeldingen er bindende når vi har mottatt skriftlig påmelding. Når påmeldingen er mottatt sender vi 
bekreftelse og giro for innbetaling av depositum, kr. 1.500,-, og eventuell avbestillingsforsikring dersom 
dette er bestilt ved påmelding. Dersom du reiser alene, men ikke har noen å dele rom med og ønsker 
dobbeltrom, vil vi så langt som mulig tilrettelegge for romdeling. Dersom dette ikke er mulig, vil 
enkeltrom bli tilbudt uten tillegg i prisen. Vi anbefaler rask påmelding siden det er begrenset antall plasser 
på turen.   
 
Pass/diverse: Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. Alle 
deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis. Spesielle behov 
underveis må opplyses ved påmelding. 
   
Betalingsvilkår: Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall ca 1 måned før avreise. På sluttfakturaen 
trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra.  Reisedokumentene oversendes 1 - 2 uker før avreise.  
 
Reiseforsikring: Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne forsikringen. Unngå 
dobbeltforsikring, sjekk med ditt forsikringsselskap om du allerede har reiseforsikring og/eller 
avbestillingsforsikring.  Dersom du ikke har reiseforsikring, kan denne bestilles ved påmelding. 
Turdeltakere over 75 år har andre regler og må kontakte sitt forsikringsselskap direkte. 
 
Generelle bestemmelser: Sabra Fokusreiser opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og 
flyselskap, agent og hoteller på den andre siden.  Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for 
forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri.  Ved uforutsette hendinger, eller «force 
majoure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av 
transportmiddel, overnattingssted, o.l. Sabra Fokusreiser tar forbehol om at opplysninger kan bli endret før 
avtale inngås. 
 
Endring av pris: Prisen er basert på minimum 20 fullt betalende og gjeldende priser og tariffer ved 
utarbeidelsen av programmet. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly-, 
hotell- og transporttariffer samt uforutsette skatter og avgifter som Sabra Fokusreiser ikke har kontroll på.  
 
Avbestilling: Frivillig avbestillingsforsikring kan tegnes hos Sabra Fokusreiser ved påmelding. 
Forsikringen tegnes i Europeiske og premien er 6 % av turprisen. Eventuell avbestillingsforsikring 
faktureres sammen med depositum.  Vi gjør oppmerksom på at premie for helårs reiseforsikring er billigere 
enn summen av premie for avbestillingsforsikring og reiseforsikring for enkeltreise. Helårs reiseforsikring i 
Europeiske inkluderer også avbestillingsforsikring.     
 
Avbestilling ved sykdom: Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av turprisen selv 
dersom avbestillingen skyldes sykdom hos den reisende, eller død og sykdom hos personer i hans/hennes 
husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken).  Ta kontakt 
med forsikringsselskapet som forsikringen er tegnet hos.   Legeattest må fremlegges snarest mulig etter 
avmeldingen.   
 
Ved annen avbestilling: Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum, gjelder ikke 
som avbestilling.  Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende avbestillingsregler:  

• Avbestilles turen mer enn 105 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr. 750,-.  

• Avbestilles turen mindre enn 105 dager og innen 65 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr. 
1.500,-.   

• Avbestilles turen fra 65 dager og innen 35 dager før avreisedato, vil det kreves 50 % av turprisen.  

• Avbestilles turen 35 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende fremmøte avreisedagen, 
vil 100 % av turprisen kreves inn.  Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for 
å delta på hele reisen. 



      
      

 PÅMELDINGSSKJEMA 
 

Gruppereise til: ISRAEL  
Box. 723, 4666 Kristiansand                                                   
Telefon: 38 12 56 60  Fax. 38 12 56 61       Avreisedato:      18. FEBRUAR 2012 
E-post: post@fokusreiser.no                  
Internett:  www.fokusreiser.no Reiseledere:  BJELLAND OG RISKA  
 

Jeg/Vi melder meg/oss på tur med SABRA FOKUSREISER 
(bruk helst STORE bokstaver) 
 
 
NAVN (som i passet): .................................................................................................................. 
 
 
TLF: ............................……… E-POST:..……….................…....................................................... 
                   
 
ADRESSE:..........................................................................…………............................................. 
 
 
POSTNR.:................................STED:............................................................................................ 
 
 
Fødselsdato (6 siffer): …………………..  Passnummer: …………………………….. 
 

Ønsker reiseforsikring:    JA  NEI    Hvis ja, oppgi personnr:………….….…. 
 

Ønsker avbestillingsforsikring: JA  NEI    Hvis ja, oppgi personnr:……..……………... 
(Sjekk om du allerede har denne forsikringen inkludert i reiseforsikringen. Koster 6% av turprisen) 
 

Oppgi personnummer for alle personer forsikringen skal gjelde for………………………….. 

 
Romalternativ: 

Enkeltrom      Dobbeltrom       Dobbeltrom med to senger   Ekstra seng  
 
Dersom du ikke oppgir noen å dele rom med, vennligst oppgi alder.  Jeg er.............år.  
 
Gruppen har utreise fra Stavanger.   
Vi kan også tilby annet utreisested – tilslutningsbillett til charter fra ca kr. 1.500,- pr. person 
tur/retur. 
Jeg/Vi ønsker flybillett fra:  …………………………………   
 
OPPLYSNINGER du mener vi bør kjenne til:  
 
............................................................................................………… 
(for eksempel:  bonuskort på fly (oppgi nr), assistanse på fly, spesielt kostbehov etc.) 
    
Påmelding for flere personer i familien, fyll ut baksiden.   
 
Jeg/vi har lest og godtar avtalevilkårene.  Signatur: ……………………………………….. 



Vær vennlig å bruke skjemaet når det er flere i familien som skal reise,  

vi trenger alle opplysningene! 
 

Etternavn:____________________  Fornavn:____________________ 

Fødselsdato:__/__/__   Passnummer: _________________ 

 

Etternavn:____________________  Fornavn:____________________ 

Fødselsdato:__/__/__   Passnummer: _________________ 

 

Etternavn:____________________  Fornavn:____________________ 

Fødselsdato:__/__/__   Passnummer: _________________ 

 

Etternavn:____________________  Fornavn:____________________ 

Fødselsdato:__/__/__   Passnummer: _________________ 

 

Etternavn:____________________  Fornavn:____________________ 

Fødselsdato:__/__/__   Passnummer: _________________ 

 

Fødselsdato og passnummer trengs for alle reisende. 
 
 
 
 
 
 


