
MIFF ISRAEL-TUR 2014
Reiseledere: 

Mette Follestad og 
HallgriM Berg

Mette Follestad (45) 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 

brenner hun for Israels rett til å bestå, og 
legger vekt på å presentere landet som 

et moderne samfunn – faktisk i forkant av 
vår egen utvikling på mange områder!

HallgrIM Berg (69) er forfatter, 
samfunnsdebattant, tidligere 

stortingsrepresentant og gruppeleder 
i europarådet, musiker, humorist m.m. 
Med store kunnskaper om Midt-Østen 
og Israels situasjon håper han å bidra til 

minneverdige dager.

turen blir arrangert av Med Israel for fred 
( www.miff.no) i samarbeid med sabra 

Fokusreiser (www.fokusreiser.no)

25.4 - 4.5.2014

«Bli med oss på vårtur til Israel for kunnskap og hygge»
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, gjester, 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 alle interesserte som støtter demokratiet og Israels 
leverett. 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 nordmenn som bor og arbeider i landet.
turen byr på meget 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.  Kunnskapsrik lokal guide, som snakker skandinavisk, vil følge gruppen 
på rundreisen.

Dag 1, fredag 25.april: UTREISEDAG
Avreise Gardermoen med Austrian Airlines 
kl. 14:05. Transfer i Wien. Før avgang til 
Tel Aviv tar vi et info- og presentasjons-
møte. Etter ankomst Ben Gurion flyplass 
kl. 00.50 tar bussen oss direkte til vårt 
hotell i Tiberias.

Dag 2, lørdag 26.april: GALILEA, 
GENNESARETSJØEN OG GOLAN
Etter en litt sen frokost starter vi dagen 
med båttur på Gennesaretsjøen. Vi fort-
setter opp på Saligprisingsfjellet, som er 

kjent fra Bergprekenen. Herfra har vi en 
fantastisk utsikt utover Gennesaretsjøen 
og områdene rundt. Vi besøker Kaper-
naum, Jesu egen by, som var senter og 
base for Jesu virke i Galilea. Vi fortsetter 
rundt Gennesaretsjøen, til kibbutz Ein Gev 
hvor vi spiser lunsj (inkludert).  Petersfisk 
på menyen? Etter lunsj går ferden videre 
opp til Har Bental på Golanhøyden, en 
nedlagt militær post med flott utsikt inn i 
Syria og mot et snøkledd Hermon i nord. 
Mulighet for besøk i en vinbutikk før vi 
drar tilbake til hotellet for middag. 

dagsprograM

25. april 
Oslo – Wien  14.05 - 16.35 
Wien – Tel Aviv 20.25 - 00.50

4. mai 
Tel Aviv - Wien  06.20 - 09.15 
Wien - Oslo  10.20 - 12.45



Dag 3, søndag 27.april:  
JERIKO, MASSADA OG DØDEHAVET
Etter frokost går turen sørover mot 
Jordandalen. Vårt første stopp blir midt 
i det fruktbare området sør for Gennes-
aretsjøen, der hvor Jisre’elsletten møter 
Jordandalen, i Bet- Shean. Her har det 
vært sammenhengende bosetting i mer 
enn 5000 år. Vi ser de fantastiske arkeolo-
giske utgravningene av denne byen med 
romerske bad, romersk teater og søyle-
gang. Vi kjører gjennom Jordandalen og 
stopper i Jeriko (på palestinsk område), 
verdens eldste og lavest-liggende by. Her 
er morbærtreet som Sakkeus klatret opp 
i. Neste høydepunkt er Massadafjellet! 
Guiden forteller om historien både fra 
Herodes den store sin tid og dramatikken 
fra år 70 da 960 seloter forskanset seg 
og holdt ut i tre år etter at Jerusalem og 
landet måtte bøye seg for den romerske 
makt. Lunsj. Etter besøket her oppe blir 
det anledning til en dukkert i Dødehavet. 
En meget spesiell opplevelse å flyte som 
en kork i det ramsalte og mineralholdige 
vannet. Morsomme fotominner! Vi avslutter 
dagen med å kjøre opp til Jerusalem for 
innsjekking og middag.

Dag 4, mandag 28.april: JERUSALEM
Bussen tar oss til Oljeberget med utsikt 
over Gamlebyen med Klippemoskeen og 
El-Aksa moskeen. Vi går ned til Getsema-
ne og hagen med de gamle oliventrærne. 
Alle Nasjoners kirke blir også besøkt. Vi 
kjører så langs muren av Gamlebyen og 
kommer til Davids by hvor vi blant annet 
ser restene av Kong Davids palass. Vi drar 
videre og går inn til Klagemuren (Vest-
muren), hovedstedet for jødenes bønne-
samlinger. Lunsj i det særegne Austrian 
Hospice (inkludert) i Gamlebyen. Vi har tid 
til å vandre Via Dolorosa opp til Gravkir-
ken. Middag på hotellet.

Dag 5, tirsdag 29. april: 
SPESIALTUR I KNESSET OG FRIDAG
Vi starter dagen med å spasere fra hotellet 
til The Great Synagogue i Jerusalem der vi 
får omvisning og informasjon om jøde-
dommen. Vi kjører til nasjonalforsamlingen 
Knesset for spesialomvisning, og forsøker 
å få til et ”komitemøte” med statsråd Uzi 
Landau.  Ettermiddagen er til fri disposi-
sjon, f.eks. shopping i den supermoderne 

handlegaten Mamilla eller i basar-labyrin-
tene i Gamlebyen. Vi møtes så til middag 
på hotellet.

Dag 6, onsdag 30.april: YAD VASHEM OG 
ISRAEL MUSEUM – TIL TEL AVIV
Vi tar koffertene med i bussen etter 
frokost. Vi skal besøke minnesmerket over 
Theodor Herzl og minneparken.  Vi spase-
rer ned til Holocaust-senteret Yad Vashem, 
det verdenskjente museet for de seks 
millioner jøders liv som gikk tapt under 
Holocaust. Lunsj. Deretter til det fabelak-
tige Israel Museum, med store samlinger 
utstilt (tekstiler, ”bryllupsklær” fra immi-
grantkulturene, smykker, kunsthåndverk 
osv.) og modellen av Jerusalem slik byen 
var for 2000 år siden. Her er også Døde-
havsrullene som ble funnet i Qumran ved 
Dødehavet. På ettermiddagen går bussen 
til hotellet i Tel Aviv hvor vi spiser middag.

Dag 7, torsdag 1. mai:  
CAESAREA VED HAVET
Bussutflukt til det vakre Caesarea ved 
havet, som var hovedsete for romerne. 
Her bodde Pontius Pilatus, og her satt 
Paulus som fange.  Vi ser det romerske 
teateret og Kong Herodes’ veddeløpsbane 
etc. Lunsj. Vi returnerer sørover til Rishon 
Lezion ved Tel Aviv og spesialbesøk på det 
teknologiske underet Igudan (avansert av-
saltingsanlegg) med orientering om vannsi-
tuasjonen i Israel og Midtøsten. Tilbake 
til hotellet på ettermiddagen. Strandtur. 
Promenade. Middag og kåseri. 

Dag 8, fredag 2.mai:  
ISRAELS MODERNE HISTORIE
Omvisning på det nye Rabin-senteret som 
presenterer det moderne Israels historie og 
politikk gjennom Yitzak Rabins livshisto-
rie. Et utrolig flott pedagogisk opplegg! 
Tekniske hjelpemidler og spennende 
teknologi gjør denne museumsopplevel-
sen helt spesiell og lærerik. Spasertur og 
lunsj i Jaffa, deretter Independence Hall, 
bygningen hvor staten Israel ble erklært 
opprettet av David Ben Gurion. Det store 
friluftsmarkedet i Tel Aviv, Karmelmarke-
det, kan besøkes, da det er ikke langt fra 
vårt hotell. Middag.

Dag 9, lørdag 3.mai: FRIDAG
Stranddag med bading/gavebutikker og 

shopping. (Her kan det også bli «tema-ut-
flukt» på tidlig ettermiddag med IDF-offiser 
Bjørn Hermann, talsmann for skandina-
viske medier i det israelske forsvaret, med 
info om palestinsk-israelske konfliktspørs-
mål). Festmiddag og avslutning. 

Dag 10, søndag 4.mai: HJEMREISE
Bussen henter oss på hotellet og kjører til 
flyplassen for hjemreise.  Avreise fra Tel 
Aviv kl. 06.20 via Wien og med ankomst 
Gardermoen kl. 12.45.

TURPRIS PR. PERSON 
NOK 15 225,- + flyavgifter/oljetillegg

Prisen inkluderer
 » Flyreisen til Tel Aviv tur/retur med 
utreisested fra Oslo,
 » Hele rundreisen med alle utflukter etter 
programmet 
 » Opphold på turistklasse hoteller i 
dobbeltrom
 » Halvpensjon dvs. frokost og middag,  
To lunsjer
 » Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik 
det fremgår av dagsprogrammet, 
 » Norske reiseledere og Israelsk 
skandinavisk talende guide.  

Prisen inkluderer ikke
 » Flyavgifter med ca. kr. 675,- (kan bli endret)
 » Oljetillegg med ca. kr. 1.376,- (kan bli 
endret)
 » Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 
ca. 90,- USD 
 » Enkeltromstillegg med kr. 4 590,- 
 » Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske 
Reiseforsikring.

Bosteder
25/4 – 27/4 Tiberias – Restal hotel
27/4 – 30/4 Jerusalem – King Solomon hotel
30/4 – 4/5 Tel Aviv – Metropolitan hotel

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.
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PÅMELDING
Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldings-
blankett eller elektronisk på vår nettside. Påmeld-
ing er bindende og innebærer aksept av turens 
reisevilkår. Alle har fordel av at påmeldingen skjer 
så tidlig som mulig. Noen turer har påmeldingsfrist 
som er angitt i turens program. Påmeldinger etter 
fristen vil vi forsøke å følge opp, ta i så fall kontakt 
for å høre om ledige plasser. For gjester som reiser 
alene og ønsker dobbeltrom vil vi så langt som mu-
lig tilrettelegge for romdeling. Dersom dette ikke er 
mulig, vil enkeltrom bli tilbudt uten tillegg i prisen.

DEPOSITUM
Når Sabra Tours mottar påmelding faktureres et 
depositum pålydende kr 1 500 for turer i Europa 
og kr 2 500 for turer i verden for øvrig. I særskilte 
tilfeller kan betalingsforpliktelser til underlev-
erandører medføre høyere depositumsbeløp, og 
i enkelte tilfeller er dette heller ikke refunderbart. 
Dette er i så fall oppgitt i programbrosjyren.

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 valget mellom en annen tur eller tilbakebetal-
ing av innbetalt beløp. Avlysning eller utsettelse 
av turen skal varsles personlig til deltakerne. Dette 
skal skje snarest mulig og senest 30 dager før 
avreise.

AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet 
eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 
dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 
naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdom-
mer eller andre begivenheter som må likestilles, 
og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold 
også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. 
Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebe-
tales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles 
av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som 
påberopes som grunn for avbestillingen var eller 

burde vært kjent før bestilling. Sabra Tours AS 
følger Utenriksdepartementets reiseråd.

AVBESTILLING MOT GEBYR
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetal-
ing av depositum, gjelder ikke som avbestilling.  
Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder 
følgende avbestillingsregler: 

 » Avbestilles turen mer enn 105 dager før avre-
isedato, 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 på 
avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn. 
Det samme gjelder dersom man mangler de nød-
vendige papirer for å delta på hele reisen.

I noen tilfeller kan reglene være strengere enn dette 
som følge av betalingsforpliktelser og deposi-
tumskrav fra underleverandører. I så fall er dette 
oppgitt i den aktuelle programbrosjyren.

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er 
selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som øn-
skes. Sabra Tours anbefaler alle å tegne en avbes-
tillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. 
Sjekk om din reiseforsikring allerede inneholder 
dette. Dersom den ikke inkluderer avbestillingsfor-
sikring, bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i 
forbindelse med bestilling av reisen. 

PASS/DIVERSE
Vær oppmerksom på at passet må være gyldig 
minst 6 måneder etter hjemreisedato. Alle deltage-
re må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne 
reise uten assistanse underveis. Spesielle behov 
underveis må opplyses ved påmelding.

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM
Det tas for alle turer forbehold om prisendringer 
pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det 
gjelder i første rekke valutaendringer og økning av 
skatter og/eller avgifter. Hvis ikke annet er oppgitt i 
programbrosjyren, er prisen basert på 20 betalende 
deltagere. Ved avvik fra dette antallet har Sabra 
Tours anledning til å endre prisen. Ved prisforhøy-
else på mer enn 10 % har kunden anledning til å 
heve avtalen. Informasjon om flytider og -selskap 
er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas 
for øvrig forbehold om mulige trykkfeil. Vesentlige 
endringer som skjer etter bestilling av en reise skal 
meddeles den reisende skriftlig.  

BETALINGSVILKÅR
Depositum og faktureres når vi mottar skriftlig eller 
elektronisk påmelding. 35 dager før avreise forfaller 
normalt sluttfakturaen for reisen med mindre annet 
er avtalt mellom partene. Reisedokumenter og 
billetter gjøres gyldig og sendes den reisende når 
Sabra Tours mottar betaling. På sluttfakturaen 
trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. 

GENERELLE VILKÅR
Sabra Tours 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 majeure» kan 
det bli aktuelt å foreta programendringer som 
f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transport-
middel, overnattingssted, o.l. Det vises ellers til 
Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige 
vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt 
deres formuleringer om at «Opplysninger som er 
gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informas-
jonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller 
viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) 
og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens 
eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). 
Sabra Tours tar forbehold om at opplysninger kan 
bli endret før avtale inngås.

reisevilkår

______________________________________________________________________
Fullt navn i henhold til pass  

______________________________________________________________________
Fullt navn i henhold til pass  

__________________________________   __________________________________
Passnummer  Fødelsdato

__________________________________   __________________________________
Passnummer  Fødelsdato

______________________________________________________________________
Adr.

______________________________________________________________________
Adr.

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________ 
Epostadresse

______________________________________________________________________ 
Epostadresse

______________________________________________________________________
Tilslutning fra flyplass

______________________________________________________________________
Tilslutning fra flyplass

For evt. andre opplysninger som kan ha betydning for turen - benytt dette feltet:

Jeg/vi har lest og godtar avtalevilkårene. Signatur: ______________________________________________

PÅMELDING
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Destinasjon     Dato  Reiseleder

PERSON 1 PERSON 2 

MIFF ISRAEL-TUR 2014   25.4 - 4.5.2014 Mette Follestad og Hallgrim Berg



Påmeldingsskjema klippes av og sendes 
i lukket konvolutt til:

SABRA FOKUSREISER AS
Box 6288 Etterstad
N-0603 Oslo

Besøksadr:  Vesterveien 3, Kristiansand    
postadr:  Box 6288 etterstad, 0603 oslo    

Bankgiro:  8150 15 80651    
org. nr.  910 844 644

telefon:  (+47) 38 12 56 60    
Fax.  (+47) 38 12 56 61

epost:  post@fokusreiser.no    
Web:  www.fokusreiser.no

  


