
OPPLEV ISRAEL – BIBELENS 
LAND OG FOLK!

3. – 12. OKTOBER 2015

Nå har du sjansen til å gå i Jesu fotspor og se de forskjellige stedene 
med egne øyne. Denne turen er spesielt lagt til rette for deg som bor i 
nord, med utreise fra Bodø inklusivt i prisen. 

DAG 1, LØRDAG 3. OKTOBER  
Utreisedag, Norge – Netanya
Vi har avreise med SAS fra Bodø kl. 16:15 
til Oslo og videre via København og til Tel 
Aviv, med ankomst på Ben Gurion flyplass 
kl. 04:15. Vel fremme blir vi møtt av vår 
israelske agent og buss, og kjører direkte 
til hotellet i Netanya. Her skal vi bo på 
Seasons Hotel.
  
DAG 2, SØNDAG 4. OKTOBER 
Fridag i Netanya
Ettersom vi har veldig sen ankomst tar vi 
det med ro i dag, med mulighet for bading, 
soling og akklimatisering. Byen er en svært 
populær badeby for turister med mange 
hoteller og fin strand, flott promenade med 

nydelige parkanlegg og restauranter. Det å 
sitte på en av de mange benkene i parkene 
når solen går ned over Middelhavet, 
må bare oppleves! Der er også gode 
shoppingmuligheter og restauranter. På 
denne tiden av året er temperaturen som 
på en god norsk sommerdag. Frokost 
for alle morgenfugler. På kvelden blir det 
middag og en samling på hotellet hvor 
reiseleder informerer om turen. 

DAG 3, MANDAG 5. OKTOBER 
Haifa – Carmel - Netanya: «Simchat Tora» 
Vi reiser nordover langs kysten til Haifa. 
Her skal vi møte Ariel Frøyland fra 
stiftelsen Lev Leman Israel. Her skal vi 
blant annet få møte jødiske immigranter 

DAGSPROGRAM

Reiseledere: 

 TORILL OG STEINAR SLOTTEN

 Pastor STEINAR SLOTTEN og hans 
kone TORILL vil være våre reiseledere. 
Sammen med en lokal guide vil de lede 
oss trygt gjennom landet. Steinar har 
vært i Israel en rekke ganger tidligere 
som reiseleder. Han har over 30 års 

erfaring som pastor og bibelskolelærer. 
Foruten å undervise ved bibelskole 

har han også kveldsbibelskoler i ulike 
menighetssammenhenger med tema 

som; «Israel – landet Gud gav», «Jesu liv» 
og «I Paulus fotspor». 

Alle tider er lokale tider.

3. oktober: 
SK 4113 Bodø – Oslo      16.15   17.40 
SK1477 Oslo – København       18.50  20.00 
SK 771København – Tel Aviv    22.45  04.15 
(4/10)

12. oktober: 
DY3791Tel Aviv – København   12.55   16.20 
DY 949 København – Oslo       19.10   20.20 
DY 356 Oslo – Bodø      21.45   23.15

Bli med på en 10 dagers opplevelse for livet! Få et levende og nært møte med Bibelens land, 
landet der alt skjedde. Et sted hvor fortid og nåtid møtes. Hvor steder, landskap, klima, 
mennesker, tro og kultur gir oss et levende møte med våre røtter og kristne kulturarv. Bli 
med på en tur som vil gi næring både til ånd, sjel og legeme, og som blir så mye mer enn en 
vanlig ferie. Vi starter turen med en fridag i Netanya, som ligger idyllisk til ved Middelhavet. 
Her skal vi bo de første 4 dagene. Herfra blir det utflukter langs Middelhavet, fra Joppe i sør 
til Haifa i nord. Videre reiser vi til Galilea. Her våkner du med utsikt over Genesaretsjøen og 
du kan ta deg et morgenbad om du ønsker. Vi skal gå i Jesu fotspor og vi skal møte mennes-
ker som bor i landet og får høre deres sterke historier. 
Du blir garantert ikke den samme etter en slik tur!



og høre deres historier. Han vil også ta 
oss med til noen spennende steder rundt 
Haifa. På kvelden deltar vi på Simchat 
Tora, som er en gledesfest for de 5 
mosebøkene (Torarullene). Da fylles gatene 
i Netanya med tusenvis av mennesker som 
synger og danser. Dette blir et minne for 
livet.  

DAG 4, TIRSDAG 6. OKTOBER
Tel Aviv – Joppe – Cæsarea 
I dag kjører vi sørover til Tel Aviv hvor 
vi skal besøke Diasporamuseet. Et 
imponerende og interessant museum, om 
hvordan jødene har greid å bevare sin tro 
og identitet igjennom nesten to tusen års 
atspredelse og forfølgelse. Videre går turen 
til Joppe (Jaffa). Her går vi til garverens 
hus hvor Peter fikk se et syn. Vi blir med 
Peter til Cæsarea hvor han besøkte 
Kornelius’ hus. På Jesu tid var denne byen 
hovedsete for romerne. Her bodde også 
Herodes og senere Pontius Pilatus. Dette 
er også stedet hvor Paulus satt fengslet 
i to år. Vi ser det romerske teateret, 
utgravningen av byen og akvedukten. Vi 
returnerer til vårt hotell i Netanya. 

DAG 5, ONSDAG 7. OKTOBER 
Nasaret – Sipporis – Kana - Tiberias 
Vi forlater Netanya og Middelhavets kyst 
og setter kursen opp til Muchraqa på 
Karmelfjellet, hvor Elia seiret over Baals-
profeter og bad om regn over landet. Vi ser 
utover Megiddo sletten, hvor det har vært 
mange store slag, men det venter et siste 
avgjørende slag; det store Harmageddon 
slaget som Åpenbaringen taler om. Videre 
kjører vi til Nasaret og Sipporis. Vi vil følge 
Jesu barndom, fra Maria fikk møte engelen 
Gabriel og helt frem til han begynte sin 
tjeneste. Sipporis er en by som bare 
indirekte er omtalt i Bibelen. Byen ble etter 
hvert hovedstad i denne regionen og var 
preget av velstand og store gods som 
ble forpaktet bort. Eierne bodde gjerne 
andre steder og ansatte forpaktere til å 
ta vare på eiendommen. Man antar at 
Jesus arbeidet sammen med Josef her 
som tømmermann. Også lignelsene Jesus 
forteller om forpaktere kan være hentet 
herfra. Videre går turen til Tiberias, via 
Kana, og til vårt hotell, Leonardo. Det var 
Herodes Antipas som bygde denne byen 
ved Genesaretsjøens bredder. Han gjorde 
den til hovedstad i Galilea i år 18 e.Kr. 
Byen er oppkalt etter keiser Tiberius. 

DAG 6, TORSDAG 8. OKTOBER 
På og rundt Genesaretsjøen
Vi er nå i kjerneområdet for Jesu liv og 
tjeneste, og denne dagen er en vandring i 
Hans fotspor. Dagen begynner med båttur 
fra Tiberias og til det området Peter og de 
andre disiplene levde på Jesu tid. Første 
stopp er i Ginnosar der vi blant annet 
kan se en fiskebåt som dateres til Jesu 
tid. Videre besøker vi Magdala, der Maria 
Magdalena kom fra. Her får vi et innblikk 

i hvordan livet var på Jesu tid. Herfra går 
turen til Saligprisningens berg, hvor det er 
en fantastisk utsikt over Genesaretsjøen. 
Derfra går vi ned til stranden like ved 
Kapernaum der Jesus møtte Peter og de 
andre disiplene etter sin oppstandelse. I 
dag vil vi spise lunsj på et sted som heter 
Abnon. Her blir det også anledning til å 
bade i Genesaretsjøen. 

DAG 7, FREDAG 9. OKTOBER 
Jordandalen – Jeriko – Ein Gedi – Dødehavet - 
Jerusalem
Vi forlater det frodige Galilea, og setter 
kursen mot Dødehavet. Første stopp er 
Kibbutz Near David, hvor vår guide Rina 
bor. Her får vi et innblikk i livet på en 
kibbutz, før vi kjører nedover Jordandalen 
til Jeriko, en av verdens eldste byer. 
Vi ser utgravingene, morbærtreet og 
hører historien da Josva inntok landet. 
Etterpå drar vi sydover forbi Qumran, 
der Dødehavsrullene ble funnet, og vi 
kommer til Ein Gedi. Bibelen forteller at 
David gjemte seg i hulene ved Ein Gedi, 
den gang Saul var etter ham. Her blir det 
anledning til å bade i Dødehavet. Havet 
inneholder 21 forskjellige mineraler, hvor 
12 av dem ikke finnes i noe annet hav. 
Mineralene har ikke bare en avslappende 
effekt, men tilfører også huden næring, 
har en helbredende virkning på eksem 
og psoriasis, øker blodsirkulasjonen og 
lindrer reumatiske smerter. Dødehavet 
inneholder for eksempel 10 ganger så 
mye salter og mineraler som Middelhavet. 
Man flyter som en kork på grunn av havets 
høye saltinnhold. Etterpå setter vi kurs 
for Jerusalem. Ut på dagen ankommer vi 
Jerusalem og til vårt hotell Prima Kings. 
Hotellet ligger sentralt, med kort vei til 
gamlebyen. 

DAG 8, LØRDAG 10. OKTOBER 
Jerusalem
Vi starter dagen på Oljeberget og den 
storslåtte utsikten mot tempelplassen. 
Herfra spaserer vi nedover mot 
Getsemane. Underveis stanser vi på stedet 
som kalles Dominus Flevit, som betyr 
Herren gråt. Etter besøket i Getsemane 
går vi inn i gamlebyen igjennom fåreporten 
og til Betesda dam, hvor Jesus reiste den 
lamme mannen opp. Videre følger vi Jesus 
fra han blir dømt i Antonia borgen og Via 
Dolerosa til gravkirken, stedet man etter 
tradisjonen tror Jesus ble korsfestet og 
gravlagt. Etter lunsj besøker vi Gordons 
Golgata, en vakker hage hvor det også 
finnes en rikmannsgrav. Her skal vi også 
ha en nattverdstund.

DAG 9, SØNDAG 11. OKTOBER
Jerusalem 
I dag fortsetter vi vår vandring i Jesu 
fotspor. Vi starter dagen ved tempel- 
området, med et besøk i Davidson 
Center, den arkeologiske hagen og 
jødenes helligste sted; Vestmuren, eller 

Klagemuren som den ofte kalles. Videre 
går vi til Sionsberget, som er den delen 
av Jerusalem som var på Davids tid. 
Her ligger også «den øvre sal» og stedet 
hvor Jesus spiste påskemåltidet med 
sine disipler. Etter lunsj skal vi besøke  
“The Holyland Model of Jerusalem”. 
Dette er en fantastisk flott modell (skala 
på 1:50) av Jerusalem, slik byen var like 
før den og templet ble ødelagt i år 70.  Vi 
avslutter dagen med et kort besøk i Yad 
Vashem, stedet der man minnes de 6 
millioner jødene som ble drept under den 
2. verdenskrig. 
   
DAG 10, MANDAG 12. OKTOBER 
Hjemreisedag 
Vi sier Shalom v’lehitraåt (fred og på 
gjensyn) til Israel. Vi har avreise med 
Norwegian fra Ben Gurion flyplass  
kl. 12.55 via København og Oslo med 
ankomst Bodø kl. 23:15. Vi kommer hjem 
fulle av minner og inntrykk som vi vil bære 
med oss resten av livet.

Turpris pr. person 
NOK  16 990,- + flyavgifter/oljetillegg
Prisen inkluderer
 » Flyreisen fra Bodø til Tel Aviv tur/retur
 » Hele rundreisen med alle utflukter etter 
programmet
 » Opphold i dobbeltrom på 
turistklassehoteller 
 » Halvpensjon dvs. frokost og middag
 » Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik 
det fremgår av dagsprogrammet
 » Norsk reiseledelse
 » Skandinavisktalende guide   

Prisen inkluderer ikke
 » Flyavgifter kr 589,- (kan bli endret)
 » Oljetillegg kr 696,- (kan bli endret)
 » Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 
110 USD
 » Enkeltromstillegg; kr 4.690,-
 » Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske 
Reiseforsikring

Bosteder
3 -7/10           Seasons hotel, Natanya 
7 – 9/10          Leonardo hotel, Tiberias 
9 – 12/10        Prima Kings hotel, Jerusalem

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. Det er viktig å merke 
seg at prisen er beregnet på en optimistisk 
dollarkurs, dvs. at vi er avhengige av at 
dagens høye kurs er forbigående, og at vi 
kommer ned på et lavere (normalt) nivå når 
turen nærmer seg. Hvis ikke vil vi måtte 
foreta en kurs-justering når turen slutt-
faktureres. Vi tar forbehold om program- 
endringer og at det melder seg nok del- 
takere til å gjennomføre turen. Praktiske 
opplysninger og informasjon sendes alle 
påmeldte i god tid før avreise. Vi
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______________________________________________________________________
Fullt navn i henhold til pass  

______________________________________________________________________
Fullt navn i henhold til pass  

__________________________________   __________________________________
Passnummer  Fødselsdato (ikke fullt personnummer)

__________________________________   __________________________________
Passnummer  Fødselsdato (ikke fullt personnummer)

______________________________________________________________________
Adresse

______________________________________________________________________
Adresse

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________ 
E-postadresse
(bekreftelse og depositumsfaktura blir sendt til den e-postadressen du oppgir)

______________________________________________________________________ 
E-postadresse
(bekreftelse og depositumsfaktura blir sendt til den e-postadressen du oppgir)

______________________________________________________________________
Tilslutning fra flyplass

____________________________________
Hvis ja, oppgi personnummer

____________________________________
Hvis ja, oppgi personnummer

______________________________________________________________________
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  Reiseledere

PERSON 1 PERSON 2 

Opplev Israel - Bibelens land og folk! 3.-12. oktober 2015 Torill og Steinar Slotten

Ønsker reiseforsikring: Ønsker reiseforsikring:

Ønsker avbestillingsforsikring: Ønsker avbestillingsforsikring:(Sjekk om du allerede har denne forsikringen inklud-
ert i reiseforsikringen. Koster 6% av turprisen)

(Sjekk om du allerede har denne forsikringen inklud-
ert i reiseforsikringen. Koster 6% av turprisen)

Ønsker å bo i:  Dobbeltrom          enkeltrom Ønsker å bo i:  Dobbeltrom          enkeltrom
Ja Ja

Ja Ja

Reisevilkår

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 
mulig tilrettelegge for romdeling. 

DEPOSITUM
Når vi 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 underleverandører medføre 
høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er 
dette heller ikke refunderbart. Dette er i så fall opp- 
gitt 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 sykdommer 
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, tilbake-  
betales 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 Fokusreiser 
følger Utenriksdepartementets reiseråd.

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

 » Avbestilles turen mer enn 105 dager før av-
reisedato, 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 depositums- 
krav 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 
ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillings-
forsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk 
om din reiseforsikring allerede inneholder dette. 
Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, 
bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i for-
bindelse med bestilling av reisen. 

PASS/DIVERSE
Vær oppmerksom på at passet må være gyldig 
minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder 
oss til visumregler for norske statsborgere i våre 
programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, 
må du selv sjekke visumregler for ditt statsborger-
skap til aktuelt reisemål. Alle deltagere 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 Fokusreiser anledning til å endre prisen. 
Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden 
anledning til å heve avtalen. Informasjon om flytider 
og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er ut-  
stedt. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykk- 
feil. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling 
av en reise skal meddeles den reisende skriftlig.  

BETALINGSVILKÅR
Depositum 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 Fokusreiser mottar betaling. På sluttfaktu-
raen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. 

GENERELLE VILKÅR
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/innstil-
linger 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 Fokusreiser tar forbehold om at opplys-
ninger kan bli endret før avtale inngås.



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:  6320 05 76383    
Org. nr.  966 681 454

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

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

  

Eller scannes og sendes til post@fokusreiser.no

Reisen kan du bestille på www.fokusreiser.no eller telefon 38 12 56 60


