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Israel Med Israel for fred ~ ...__ _"",. 

9 DAGERS TUR 6.- 14.okt. 2012 

"_.__. ... Bli med våre reiseledere 
_ ,.. Laila Elnes Bielachowicz og 

Eshel Tzur. Laila er autorisert 
turistguide i Israel og Eshel 
har vokst opp i Israel i kibbuts 
Ein Harod. På denne turen tar 

'T""""""'-. .... vi et innblikk i Israels mange tusen 
års gamle historie, samt Israel i .......... ,. .• 
Vi legger til rette for at du 
skal ta oppleve mest mulig i et 
godt, inkluderende ... ~ ~;) 

r~iser ·"····· 
felleskap. ~al s~=:72s9621 o 



TUR TIL ISRAEL 6.- 14.10. 2012 

Israel, dette lille, eksotiske landet, inneklemt mellom 
arabiske naboer, har til alle tider vært i verdens 
søkelys. Ikke alt av det som er verdt å vite om Israel 
kommer frem i media, så det er absolutt verdt å ta en 
tur selv. Hva er det som er så spesielt med dette bitte 
lille landet, som er bare ca. 45 mil langt og har en 
befolkning på ca. 8 mill. innbyggere? Kanskje finner 
vi ut litt av dette under dette besøket. Vi får god tid 
både ved Genesaretsjøen, i Galilea forøvrig og i 
Jerusalem. Vi besøker også Dødehavet, Tel A viv og 
Betlehem på denne turen. Sammen med de 2 dyktige 
reiselederne, som begge har bodd mange år av sitt liv 
i Israel, kan vi garantere at dette blir en 
begivenhetsrik tur. 

l. dag Lørdag 6.10. Reisedag. 

A vrei se fra Molde kl. 07 l O med mulighet for 
tilslutning fra andre byer via Oslo. Reisen videre fra 
Oslo går med Austrian Airlines komfortable fly via 
Wien. Vi kommer frem til Tel A viv sent på kvelden. 
Etter en liten times busstur fra Ben Gurion flyplassen, 
kommer vi opp til "The City of Gold", Jerusalem, 
som ligger 800 m.o.h. Vi sjekker inn på YMCA
hotellet, der vi skal bo de fire første nettene. Hotellet 
som drives av arabiske kristne, ligger i perfekt 
gangavstand til gamlebyen så vel som til de nye 
bydelene. 

2. dag Søndag 7.10. Jerusalem l Betlehem (F/M) 

Vi starter dagen med 
besøk i fødselskirken 
i Betlehem. På veien 
har vi utsyn over 
Betlehemsmarkene og 
Herodes den Stores 
sommerpalass, 
Herodion. Vi fortset

ter videre sørover til de jødiske bosetningene i Gush 
Etzion. Her feirer vi den siste dagen i løvhyttefesten 
sammen med noen av innbyggerne og får et innblikk i 

deres hverdagsliv midt mellom arabiske landsbyer. 

3. dag Mandag 8.10. Jerusalem {F/M) 

Vi starter dagen med den 
spektakulære utsikten fra 
Oljeberget. Derfra beveger vi oss 
ned fjellsiden og inn gjennom 
bymurene i gamlebyen. Vi ser 
Tempel plassen, Vestmuren 
(Klagemuren), går deler av Via 
Dolorosa, og opplever de 4 svært 
forskjellige kvarterene i 
gamlebyen. Ettermiddagen 
bruker vi på Holocaustmuse€t 
Y ad Vashem, og ser noen av de 
nye boligområdene i Jerusalem. 

4. dag Tirsdag 9.10. Jerusalem (F/M) 

Fridag i Jerusalem med mulighet til å delta på 
spaserturer både i den gamle og den nye bydelen. Vi 
bor også i gåavstand til hovedgatene Ben Y ehuda str. 
og Jaffa str. 

5. dag Onsdag 10.10. Dødehavet /Masada (F/M) 

Vi forlater Jerusalem, kjører gjennom Judeaørkenen 

østover og l 200m ned til Dødehavet, som er det laveste 
punktet på jordens overflate, ca 400 m.u.h. Etter å ha 
besøkt Herodes den Store sitt romerskinspirerte 
vinterpalass Masada, får vi anledning til å bade i det 



ramsalte Dødehavet og virkelig oppleve hvordan det 
er å flyte som "korker", - saltinnholdet er ca. 33%. 
og vannet er svært helsebringende. 
På veien nordover stopper vi i Qumran og hører 
historien om Dødhavsrullene. Vi kjører så i utkanten 
av Jeriko, fortsetter langs grensa til Jordan før vi tar 
inn på gjestehusene til 

kibbutz Ein Harod 
vest for Beit Shean. 
Her bor vi i tre 
netter. Kibbutzen 
ligger på toppen av 
en høyde, i rolige, grønne omgivelser med 
blomsterprakt hele året. Å bo her er et glimrende 
utgangspunkt for turer i området. 

6. dag Torsdag 11.10. Genesaretsjøen (F/M) 

Turen går til 
sjøen og besøker 
Saligprisningsberget 
og Kapernaum. 
Videre kjører vi opp 
på Golanhøydene, i 
grenseområdet mot 

hvor får en fin båttur på 

Syria og Libanon. Her nord 
i Israel finner vi både 
Jordanelvens kilder, 
Hermonfjellet og store 
jordbruksområder. 

7. dag Fredag 12.10. Galilea (F/M) 

Vi gjør oss kjent i og rundt kibbutzen vi bor i. Vi 
besøker en "high-tech" fabrikk, ser på det moderne 
jordbruket, hører hvordan en kibbutz er organisert og 
hvordan medlemmene bor. Dessuten besøker vi den 
arabiske nabolandsbyen Naora. 

8. dag Lørdag 13.10. Nasaret l Tel A viv (F/M) 

Vi starter dagen i Nasaret og Nasaret Village som 

rekonstruerer livet i en landsby på Jesu tid. 
På veien mot Tel A viv ser vi på utsikten over 
Yisraeldalen fra Gilboafjellet og bader i paradiset Gan 
Ha Shlosha. Oasen, som også er kalt Sakhne, har flere 
naturlige bassenger, 
som holder herlige 27 
grader varmt vann hele 
året. Avslapning i 
vakre, frodige 
naturomgivelser og 
bading i noen timer før 
vi kjører videre til Tel 
Aviv. Om kvelden 
spaserer vi langs strand-promenaden i Tel Aviv og tar 
pulsen på "byen som aldri sover". Kanskje får vi også 
en vakker solnedgang over Middelhavet før vi går til ro 
den siste natten på hotell Ruth Daniel Residence i Jaffa. 

9. dag Søndag 14.10. Hjemreise 

Vi kjører tidlig til flyplassen og har avgang allerede 
kl. 0530. Etter flybytte i Wien lander vi i Oslo allerede 
kl. 1255 og i Molde kl. 1640. 

Det vil være mulig å tiltre denne turen fra alle byer i 
Norge som har SAS forbindelser inn til Oslo. 

OBS! Påmeldingsfrist SENEST 1.8. 2012. 
V ær obs på at turen kan bli fulltegnet lenge før det. 





:enerelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer. . 
amtlige av v5re reiser blir arrangert i Og Lov om pakkereiser av 25.8. 1995, § 2·1. Vtlkårcne er. 
tformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne-og Familiedepartementets forsknfter 
l loven , ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. 

:under som bruker pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 
orskning e ller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de rettigheter han eller hun m5tte 
a etter Lov om pakkereiser. 

lcstilling og betaling 
led bestilling betaler kunden et i progranunet angitt depositum. Deue depositum varierer i 
tørrelse etter turens lengde og innhold. 
>epositum konuner til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris for reisen omfatter 
Ile kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved programtrykk. Pris for eventuell . 
vbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkeretsens pns. Det samtne 
jelder for eventuelltilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. . 
'risen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom dett ttden mellom avtaleumg5else og 
vreise skjer endringer i Oyselskapenes og andre underleverandørers betingelser utenfor 
:martreisers kontroll. 

1 vbestilling . 
Ille avbestillinger m5 bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den dato Smartretser mouar 
vbestilling. Avbestillingsreglene for din aktuelle reise står øverst på p5meldingsskjemaet. Gjem 
.enne delen. 

1 vbestill ingsbeskyttelse 
:martreiser kan tilby en avbestillingsbeskyttelse gjennom Europeiske som sikrer kunden mot 
tore kostnader ved akutt, uforutsett og alvorlig sykdon\ død eller ulykkeshendelse for den 
: isende eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 
vigerforeldre eller søsken). 
lar kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det innbetalte beløp fra 
orsikringsselskapet, med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, s5 snart 
,yldig legeattest er fremskaffet av kunden. 

Cansellering/endring av reisen 
1rrangøren kan kansellere eller endre en reise uten 
rstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke 
.an gjennomføres som følge av hindringer som ligger 
tenfor hans kontroll og som han tned rimelighet ikke kunne ventes 5 ha tatt i betraktning da 
vtalen ble inng5tt, og som verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unng5 
lier avverge følgene av. 

Påmeldingen sendes: 
SmartReiser 

Heimdalsveien 2C 
7080 HEIMDAL 

Tlf: 72596210 
post@ smartreiser .no 

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til 5 heve kjøpet av reisen dersom 
endringene medfører at reisen vil lide av vesenlige mangler for kunden etter endnngen, eller l 
kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten 
innen tre dager etter at melding om endringen er komrnet frem, mister han reuen til å heve 
kjØpet eller kreve prisavslag . 
Kunden har rett til 5 heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. Evt. kansellenng 
av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 dager før planlagt avgang. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majour situasjoner 
Smartreiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen manglende oppfyllelse 
av tjenester og ytelser fra Oyselskaper eller andre underleverandører utover den refusjon 
som kan oppnAs av den ansvarlige. Smartreiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer 
eller forsinkelser som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, terrorhandlinger etc., 
1nen vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. Smartreiser vil også så 
langt det er mulig være den reisende behjelpelig med å 13 ordnet videre forbindelse, evt. 
endret i tilfelle det opprinnelige fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende 
ikke kan gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke Smartreiser 
ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den reisende kan kun .reise krav mot 
Smartreiser på bakgrunn av feil som har direkte årsak i grov uaktsomhet utvtst av egne 
ansatte. 

Forsikring l Vaksinasjoner l Visum 
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som reisegods· reisesyke, 
ulykke·, og ansvarsforsikring, vaksinasjoner og visum der det er nødvendig. ~ 

Reklamasjoner . 
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må forholdet påvtses 
underveis for reiseleder, guide eller representanter for hotell eller transportselskap som vil 
søke å rette på eventuelle feil. 

Tvistebehandling 
Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av 
kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, 
kan den reisende bringe saken 
inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 
arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den Norske 
Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 
Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren eller på 
Internett. Det taes også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre materiell og brev. 
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