
        
 
 

Bli med på vårtur til ISRAEL 
for KUNNSKAP og HYGGE 

  
 

26. APRIL – 3. MAI 2013 

 

REISELEDERE: 

METTE FOLLESTAD OG 

HALLGRIM BERG 

 
Cæsarea ved havet  

 



 

 

 

OM TUROPPLEGGET 
 

Denne turen passer godt både for de som besøker landet for første gang 
og de som har vært der tidligere – uansett tro, livssyn eller politisk 
ståsted. Opplegget blir uvanlig variert og innholdsrikt, med spennende 
utflukter, besøk på bibelhistoriske steder og nye attraksjoner, yrende 
folkeliv i Jerusalem og Tel Aviv, kåseri og foredrag, mat og musikk, 
muligheter for shopping og badestrand. Tidspunktet er «det helt riktige» - 
med fantastisk natur og fin temperatur i overgangen mellom  
vår og sommer! 
 
Turen er åpen for medlemmer av MIFF og alle andre interesserte som 
støtter demokratiet og Israels sak. Vi tar sikte på å formidle informasjon 
om dagens Israel med fakta og argumenter til egen kunnskapsutvikling.  
Vi utnytter vårt kontaktnett i Israel for at deltakerne skal få møte 
interessante personligheter, representanter for det offisielle Israel, og 
fastboende nordmenn som arbeider profesjonelt med journalistikk, 
samfunnsspørsmål og mer «huslige» sysler.   
 
Vi benytter tiden godt: På flyturen ned, under transfer i Wien, samles vi i 
et konferanserom og har et timelangt «mini-seminar» om aktuelle Israel-
spørsmål.  
 
Turen byr på gode og helt sentralt beliggende hoteller, og middager med 
besøk og spesielle innslag.   
Med to reiseledere kan vi få til ønsket fleksibilitet på enkelte dager, f.eks. 
badestrand eller museum, shopping eller utflukt. 
 
Israelsk guide, som snakker norsk, vil følge gruppen på rundreisen.  
 
Turen blir arrangert av Med Israel For Fred (se www.miff.no) i samarbeid 
med Sabra Fokusreiser. 

 

 

TIPS FOR FRITID: 
Søk på Google og se hva som finnes av attraksjoner på de respektive 
bostedene. Det vil da komme opp en prioritert rekkefølge fra det lokale 
turistkontor. For eksempel www.GoJerusalem.com  

 

http://www.gojerusalem.com/


 

 

 

 

 

Hvem er reiseledere? 

    

 
Mette Follestad (44) har 
besøkt Israel flere ganger, 
kjenner attraksjonene, og 
er glad for å kunne dele 
innsikt og opplevelser 
med andre reiseglade og 
interesserte mennesker. 
Som styremedlem i 
MIFF’s hovedstyre og 
sekretær i MIFF Drammen 
og brenner hun for Israels 
leverett, og legger vekt på 
å presentere landet som 
et moderne samfunn – 
faktisk i forkant av vår 
egen utvikling på mange 
områder! 
 
 
 

Hallgrim Berg (68) er 
historiker, forfatter, 
tidligere 
stortingsrepresentant og 

gruppeleder i Europarådet. Han er også sekretær i MIFF Hallingdal. Med store 
kunnskaper om Midt-Østen og Israels situasjon – og med munnharpa og gode 
historier fra Hallingdal på lur – håper han å bidra til minneverdige dager.    
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
DAGSPROGRAM: 

 

DAG 1, FREDAG 26. APRIL: UTREISEDAG 

 
Avreise Gardermoen med Austrian Airlines kl. 14:00 via Wien. Samling i et 
konferanserom på flyplassen i Wien for et introduksjonsmøte om aktuelle Israel-
spørsmål.  

 
Ved ankomst Ben Gurion flyplass, Tel Aviv kl. 
00:50 blir vi møtt av guiden. Bussen tar oss til 
Tel Aviv hvor vi skal bo de første tre nettene 
av turen. Hotellet ligger sentralt i forhold til 
stranden og byen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 2, LØRDAG 27. APRIL:  DAGSTUR TIL GALILEA 

 
Etter frokost reiser vi til Caesarea ved havet, som 
var hovedsete for romerne. Vi ser det romerske 
teateret og prøver akustikken før vi fortsetter til 
Tiberias. Vi starter med båttur på Gennesaretsjøen 
hvor det er fin utsikt til de stedene vi skal besøke 
samme dag – Saligprisningsfjellet, som er kjent fra 
Bergprekenen, Peterskirken og Jesu egen by, 
Kapernaum, som var base for hans virke i Galilea. 
Ferden går videre opp til Har Bental på 
Golanhøyden, slik at vi får en flott utsikt langt inn i 

Syria. Nær Katzrin på Golan skal vi prøve den lokale geitosten sammen med vinen 
på et økologisk winery.   
Vi returnerer til hotellet for middag.  

 

 

 

 

 
Storbyen Tel Aviv med den  

fantastiske stranden 

 

 
Båter på Gennesaretsjøen  

 

 
Natt i Tel Aviv  

 



 

 

 

 

DAG 3, SØNDAG 28. APRIL:  TEL AVIV 
Det nyåpnede Rabin-senteret presenterer det moderne Israels historie og politikk 
gjennom Yitzak Rabins livshistorie. Et utrolig flott pedagogisk opplegg! Tekniske 
hjelpemidler og spennende teknologi gjør denne museumsopplevelsen helt spesiell 
og lærerik!   

Vi besøker også Independence Hall hvor staten 
Israel ble erklært opprettet av David Ben Gurion.   
 
Lunsj i gamle Jaffa med påfølgende tur i parken og 
ønske på Lykkebroen. Fri resten av dagen. Forslag: 
Spasere tilbake til hotellet langs stranden eller ta 
bussen. Middag på hotellet. 
 
 

 

 

 

 

DAG 4, MANDAG 29. APRIL:   DØDEHAVET OG JERUSALEM  
 

Utsjekking før vi vender nesen mot 
Dødehavsområdet via Qumran som er kjent for 
funnet av Dødehavsrullene. Vi tar gondolbanen opp 
til Massada hvor det er storslagen utsikt mot 
Dødehavet. Guiden forteller historien fra Herodes 
den store sin tid og fra år 70 da 960 seloter 
forskanset seg her i tre år etter at Jerusalem og  
resten av landet måtte bøye seg for den romerske 
makt. Etter et stopp ved Dødehavet, der det blir 

anledning til å smøre seg inn med gjørme og/eller flyte som en kork, fortsetter vi til 
hotellet i Jerusalem som har sentral beliggenhet. Middag på hotellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Massada  

 

 
Bugnende bord på hotellet  

 



 

DAG 5, TIRSDAG 30. APRIL:  JERUSALEM 

 
Vi avlegger det staselige og spennende Israel Museum et besøk. Her er modellen 
av Jerusalem for 2000 år siden og utstillingen av Dødehavsrullene plassert. 

Vi skal i dag også få en 
spesialomvisning i 
Knesset – det israelske 
parlamentet. Blir det noe 
ledig tid før middag 
disponeres den etter 
eget ønske. Middag på 
hotellet. 
Kåseri ved gjest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 6, ONSDAG 1. MAI:   JERUSALEM 

 
Vi tar turen til Yad Vashem – det nasjonale minnesmerket og museum for de seks 
millioner jøder som ble drept under Holocaust. Resten av dagen er fri.   
 
Mulighet: Theodor Herzl Center, byvandring, shopping og pruting i de eksotiske 
arabiske basargatene i Gamlebyen, eller oppleve den topp moderne handlegaten 
Mamilla Mall, etc.  
 

    
 
 

Denn
e kvelden 
blir spesiell: 

Vi opplever israelsk 
musikk og dans i et 
fargesprakende, 
forrykende show i regi 
av YMCA. Middag 
inkludert. 

 

 

 
Knesset  

 

 
Typiske instrumenter ved utøvelse av 

klezmer-musikk  

 



 

 

 

 

 

DAG 7, TORSDAG 2. MAI:   JERUSALEM, GAMLE DEL  

 
Bussen tar oss til Oljeberget med utsikt over Gamlebyen med Klippemoskeen og 

El-Aksa moskeen. Vi 
går ned til Getsemane 
og hagen med de 
gamle oliventrærne. 
Alle Nasjoners Kirke 
blir også besøkt. 
Bussen kjører til en av 
portene i Gamlebyen 
og vi går inn til 

Vestmuren (Klagemuren). Lunsj i Austrian House (inkludert) i Gamlebyen. Vi går 
Via Dolorosa og avslutter dagen på Sionsberget med Nattverdsalen.  
Fritid frem til middag.  

 
 
Samling etter middagen for praktiske opplysninger i forbindelse med avreise 
i morgen. 
 
          

 

 

 

 

 

DAG 8, FREDAG 3. MAI:  HJEMREISEDAG 
Fritid og avslapping før bussen henter oss på hotellet ca. kl. 12:00. Avreise Tel Aviv 
kl. 16:00 via Wien. Ankomst Gardermoen kl. 23:00. 
 
 

 

 

 

BOSTEDER: 
26/4 – 29/4  Tel Aviv – Hotel Metropolitan 
29/4 – 3/5  Jerusalem – Hotel Montefiore 
 
 
 

 

 

 
Oliventrær i Getsemanehagen  

 

 
Vestmuren  

 



 

TURPRIS PR. PERSON KR 13.425,-  + flyavgifter 
 

Prisen inkluderer:   
 

 Flyreisen Tel Aviv tur/retur med utreisested Oslo 

 Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet 

 Opphold på turistklasse-hoteller i dobbeltrom 

 Halvpensjon, dvs. frokost og middag 

 En lunsj i Jerusalem 

 Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet  

 Foredrag og gjestekåserier 

 Norske reiseledere  

 Israelsk skandinavisktalende guide  

 

 

 

I tillegg kommer: 
Flyavgifter med ca kr. 1.835,- (kan bli endret) 
Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 
Enkeltromstillegg med kr. 3.215,- 
Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske Reiseforsikring. 
 

 

 

 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. På grunn av 

strenge regler fra flyselskapene, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. 

Ved sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen. 
 

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 

mailto:post@fokusreiser.no
http://www.fokusreiser.no/


 
Ny bok – med «sprengstoff»  

 

Alle deltakere på turen får Hallgrim Bergs nye bok «Demokrati og islamisme» 

gratis tilsendt i forkant. Boka inneholder mye «varmt» stoff om islamiseringen 

av Europa, et forsvar for kristendommen og vår egen demokratiske kulturarv, 

og ikke minst de utfordringene Israel nå møter fra sine islamistiske naboer. 

Bergs kjente foredrag: «Israel – internasjonal hoggestabbe og demokratisk 

fyrtårn» er med i boka i omarbeidet og utvidet form.  

 



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 færre deltakere enn 
budsjettert, endrede valutakurser og 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.     

 

Avlysning eller utsettelse: En gruppetur med for få påmeldte, kan avlyses. Det samme kan skje hvis 
andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbud om en annen tur 
eller tilbakebetalt innbetalt beløp. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles personlig direkte til 
deltakerne/reiselederen. Dette skal skje snarest mulig og senest 30 dager før avreise. 
 

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:  26. APRIL 2013   

E-post: post@fokusreiser.no 

Internett:  www.fokusreiser.no Reiseledere:  BERG OG FOLLESTAD    

 

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. 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, evt. overnatting etc.) 
    
Påmelding for flere personer i familien, fyll ut baksiden.   
 
Jeg/vi har lest og godtar avtalevilkårene.  Signatur: ……………………………………….. 

http://www.fokusreiser.no/


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. 
 
 
 
 
 
 


