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Solidaritetstur til Israel 23. oktober til 3. november
Arr.: Hjelp Jødene Hjem (HJH) og Med Israel For Fred (MIFF)
Reiseledere: Torbjørn Ekroll, Ida Husveg og Conrad Myrland
Vi inviterer deg til å være med på en interessant og givende solidaritetstur, der du
får møte israelerne. På prosjektbesøk treffer du immigranter og andre som på
forskjellig vis har fått hjelp i vanskelige situasjoner. Frivillige og ansatte forteller
om sin hverdag i arbeidet med å hjelpe medmennesker til rette i det nye landet –
en krevende prosess som kan ta år.
Dette er en annerledes Israeltur, men det blir likevel også besøk på steder med
tilknytning til Bibelen og historien – og aktuelle steder omtalt i media. Videre tar vi
gruppen med til steder der ikke så mange fra Norge har vært. “Alle” vil gjerne
bade i Dødehavet. Du får også denne fascinerende opplevelsen, 400 meter under
havets overflate, på det laveste stedet på jorden.
For mange er shopping og bading en hyggelig avveksling i ferien, så vi legger opp
til en del fritid slik at man på egen hånd kan gjøre det man ønsker. Vi har mange
dager i Jerusalem, så det blir anledning til å utforske byen alene eller i mindre
grupper. Turledere og guide kommer gjerne med forslag eller slår følge. Noen av
kveldene vil det være sosiale samvær med forskjellig innhold. Vi ønsker å
formidle flere sider av israelsk hverdag. Du får se med egne øyne de
utfordringene jødene står overfor og hvordan gaver til HJH blir brukt. I løpet av
turen vil du møte mennesker med lokalkunnskap og forskjellig utgangspunkt. Til
sammen danner de mosaikken Israel.
Været er fint på denne tiden, norske sommertemperaturer på dagtid. Den enkelte
deltaker kan fritt velge å stå over en eller flere programposter. Et godt og
innholdsrikt program kan kanskje bli i meste laget for noen. Da er det helt i orden
å ta en ekstra pause, hvis man føler for det. Vi anstrenger oss for å lage en
hyggelig og inkluderende tur, så du kan godt reise alene.
Se ellers dagsprogrammet for detaljene. Du finner også mer informasjon på
nettsidene våre, www.hjhome.org og www.miff.no
Der kan du også finne omtale av tidligere turer og intervjuer med turdeltakere.

Dagsprogram
Dag 1, tirsdag 23. oktober: UTREISE
Vi reiser fra Oslo med rutefly via Wien tidlig på ettermiddagen, slik at deltakere fra andre
steder i landet kan rekke å slutte seg til. Fra Ben Gurion flyplassen kjører vi med bussen
til vårt hotell i Tel Aviv. Flyavgang kl. 14:00 via Wien og med ankomst Tel Aviv kl. 23:55.
Dag 2- 3, onsdag 24. – torsdag 25. oktober: TEL AVIV - NEGEV
Bussen tar oss sørover. Deltakerne får ved selvsyn inntrykk av hvordan hverdagen arter
seg for israelere som bor nær grensen til Gaza. Gjennom forskjellige prosjektbesøk vil
dere også se hvordan pengene HJH har gitt gjennom årene er blitt benyttet. Det blir bl.a.
besøk i Sha’ar HaNegev og Sderot, inkludert politistasjonen der mange av rakettene som
er skutt inn fra Gaza er utstilt. HJH har bl.a. støttet flere tiltak for å beskytte befolkningen
mot rakettangrep.
Gruppen vil også få treffe direktør Ruth Bar-On som gir en presentasjon av det arbeid
Selah (Israel Crisis Management) driver, bl.a. med støtte fra HJH. Selah hjelper
mennesker – ofte nye immigranter uten sosialt nettverk - som plutselig er kommet i en
akutt krise. Et stort korps av godt trenede frivillige stiller opp, kanskje over år, for
medmennesker i en vanskelig situasjon. Noen av de barna som er med i «Fadderbarn»
prosjektet til Selah og HJH kommer også og hilser på. Norske faddere støtter
foreldreløse immigrantbarn som oppfostres av nære slektninger.
Første kvelden har deltakerne anledning til å utforske byen på egen hånd, andre kvelden
vil det være et sosialt samvær der deltakerne kort presenterer seg selv, slik at vi blir
bedre kjent.
Dag 4, fredag 26. oktober: REISEDAG TIL TIBERIAS
Vi starter fra hotellet og kjører først til Haifa. Det blir også her prosjektbesøk og
sightseing, i denne vakre byen ved Middelhavet, før vi kjører videre til vårt hotell i
Tiberias ved Genesaretsjøen. Etter middag blir det en kort presentasjon av HJHs arbeid.
Dag 5, lørdag 27. oktober: TIBERIAS
Turen går til de arkeologiske utgravninger i Beit Shean, en av byene i Decapolis,
(www.nationalparks.org.il), velkjent fra Bibelen. Her får vi en omvisning, før vi drar videre
til Sakhne/Gan Hashlosha der det blir mulighet for å bade og nyte de vakre omgivelser.
Resten av dagen er til egen disposisjon.
Dag 6, søndag 28. oktober: TIBERIAS
Dagen starter med besøk på Saligprisningenes berg, der vi kan ha en stille stund.
Kanskje har vi først vært innom Kapernaum, det avhenger av tilstrømningen av turister.
Så kjører vi opp på Golan, for å få et inntrykk av situasjonen og landskapet her. Vi kjører
forbi druserlandsbyer og jødiske kibbutzer, stopper litt i Katzrin. På programmet står
også en liten båttur på Genesaretsjøen.
Det blir samvær med presentasjon av MIFF om kvelden.

Dag 7, mandag 29.oktober: REISEDAG TIL JERUSALEM
Vi kjører først til Tzfat, en av de helligste byer i jødedommen. Vi besøker et
absorpsjonssenter for å få et inntrykk av hvordan den første tiden kan arte seg for nye,
vanskeligstilte immigranter. Det blir anledning til å hilse på noen av dem. Det blir også
besøk hos Livnot, et annet prosjekt som HJH også støtter. Hit kommer unge fra hele
verden for å hjelpe til med renovasjon og oppussing av leiligheter for mennesker som har
det vanskelig. De unge gjennomgår et allsidig program og deltar som hjelpere for fast
ansatte håndverkere.
Når vi har tatt en titt på byen, vi kjører motorvei 6 til Jerusalem.
Dag 8 – 11, tirsdag 30. – fredag 2.november: JERUSALEM
Vi får noen dager i Jerusalem med rik anledning til å utforske byen og oppleve den helt
spesielle atmosfæren. Det blir tid til å fordøye inntrykk og til personlig fordypning.
I løpet av oppholdet besøker vi noen av de mange HJH prosjektene som holder til her.
Keren Hayesod/Jewish Agency, Jerusalem Foundation, Keren Klita og Hadassahsykehusets lavterskeltilbud for eldre immigranter – er alle prosjekter som HJH støtter og
som vi trolig skal besøke. I større institusjoner støtter HJH ofte et mindre delprosjekt.
Dette vil bli redegjort for i hvert enkelt tilfelle.
Vi skal også besøke holocaustmuseet Yad Vashem, et “must” for alle Israelsbesøkende.
HJH støtter økonomisk deres arbeid med å kartlegge den enkelte jødes skjebne. Det gir
arbeidsplasser for nye immigranter, som med språkkunnskaper fra Øst-Europa kan tolke
mikrofilm av 2.5 millioner dokumenter fra arkivene fra 2. verdenskrig.
Generelt kan vi si at det som blir vist fram, kanskje ikke er akkurat det
innenfor prosjektet som har fått vår støtte, men et besøk gir uansett et
verdifullt innblikk i arbeidet som gjøres for nye immigranter,
vanskeligstilte eller samfunnet som helhet. Stadig vil vi treffe frivillige
som yter en uvurderlig innsats.
En av kveldene blir det konsert med immigrantmusikere i samarbeid
med Keren Klita. De inviterer mange av sine brukere og frivillige til en
koselig kveld sammen med norske gjester. Etter konserten serveres forfriskninger så
publikum kan få litt tid sammen til en prat. Noen av de andre kveldene vil det være
foredrag eller sosialt samvær.
Vi besøker flere kjente bibelhistoriske steder; Vestmuren, Oljeberget, Gravhagen og
Gravkirken i løpet av oppholdet.
Det blir dagsutflukt til Dødehavet med mulighet for å bade. De som ønsker det, kan
benytte en del av dagen til en tur opp på Mazada, Herodes den stores festning på
toppen av en klippe, 400 meter høy. Man kommer opp med kabelbane og det er en
fantastisk utsikt over Dødehavet og Judeaørkenen. De arkeologiske utgravningene på
det 275 x 550 meter store platået er verd et besøk.
Vi har lagt inn god tid til egen disposisjon der man for eksempel kan besøke Gamlebyen,
handle eller rusle i byen ellers.

Dag 12, lørdag 3.november: HJEMREISE
Hjemreisen foregår om ettermiddagen, så det blir litt sightseeing på formiddagen før
avreise. Flyavgang kl. 16:00 via Wien og med ankomst Oslo kl. 22:40.
Gruppen flyr hjem med Austrian over Wien til Oslo. Kontakt reiseoperatør i forbindelse
med bestilling av turen, hvis du ønsker å
forlenge oppholdet eller velge en annen
reiserute hjem på egenhånd.

BOSTEDER:
23/10 – 26/10
26/10 – 29/10
29/10 – 3/11

Tel Aviv
Tiberias
Jerusalem

TURPRIS PR. PERSON KR 16.750,Prisen inkluderer:
• Flyreisen Norge – Israel tur/retur med utreise fra Oslo,
• Opphold på gode hoteller i dobbeltrom,
• Halvpensjon, dvs. frokost og middag,
• Transport fra flyplassen til hotellet tur/retur,
• Hele rundreisen etter programmet,
• Inngangsbilletter slik det fremgår av dagsprogrammet,
• Norske reiseledere og
• Israelsk skandinavisktalende guide.
I tillegg kommer:
Flyavgifter med ca kr. 1.540,- (kan bli endret)
Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør
Enkeltromstillegg med kr. 5.455,Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske Reiseforsikring.
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 forbehold om at opplysninger kan bli endret
før avtale inngås.
Endring av pris: Prisen er basert på minimum 20 deltakere 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
Box. 723, 4666 Kristiansand
Telefon: 38 12 56 60 Fax. 38 12 56 61
E-post: post@fokusreiser.no
Internett: www.fokusreiser.no

Gruppereise til:

ISRAEL

Avreisedato:

23. OKTOBER 2012

Reiseledere:

EKROLL, HUSVEG, MYRLAND

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 Oslo.
Vi kan også tilby annet utreisested - tilslutningsbillett fra ca kr. 1.500,- pr. person tur/retur.
Jeg/Vi ønsker å reise ut fra ………………………………………………………………………………
Endringer i forhold til gruppens reservasjon, medfører ekstrakostnader.
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.

