
PÅSKETUR TIL ISRAEL
27. mars- 6. april 2015

I Abrahams og Jesu fotspor
Vil du se og oppleve Israels historie og hverdagen i landet der det skjedde? 
Dette er turen for deg som vil se de kjente bibelske stedene i Galilea og i 
Jerusalem. Vi g jør oss kjent i Judea og Samaria og er både i Abrahams og Jesu 
fotspor. Landskapet og inntrykkene vil g jøre Bibelen levende og ny! Vil du opp-
leve hvordan det var for 2000 år siden i Nasaret, og samtidig få et riktig bilde 
av dagens situasjon i Midt-Østen? Hver dag på turen vil gi gode opplevelser og 
nye inntrykk som en sent vil glemme. Med Bibelen som guide vil du få sanne 
og rette opplysninger til å bli mer grunnfestet i troen på evangeliet og et godt 
innblikk i det profetiske ord. Turen har hovedvekt på de mest sentrale områder i 
Israel, og vi er i det landet som Gud omtaler som sitt land! Du vil også få sjekke 
badetemperaturen i Genesaretsjøen og i Middelhavet. Ikke glem at i påsken 
er Israel et grønt og frodig land. Med grønne åser rundt Genesaretsjøen, blir 
søndagskole-fortellingene levende!

Dag 1, fredag 27. mars
Utreisedag
Vi reiser med Sabra Fokusreisers direktefly 
mellom Norge og Israel. Avreise fra 
Stavanger (eller eventuelt Oslo om det 
passer deg bedre). Flytidene kommer 
vi tilbake til når det nærmer seg.  Enkel 
servering om bord i flyet. Ved ankomst 
Ben Gurion flyplass utenfor Tel Aviv blir vi 
møtt av guide og sjåfør som tar oss til vårt 
bosted i Jerusalem.

Dag 2, lørdag 28. mars
Jerusalem
Etter frokost kjører vi opp på toppen av 
Oljeberget, går nedover mot Getsemane, 
innom Dominus Flevit – Herren gråt. 
Vi kommer til Getsemane ved foten av 
Oljeberget på østsiden. Vi besøker Alle 
Nasjoners Kirke og minnes bønnekampen 
nettopp her. Vi kjører til en av portene i 
bymuren og går inn til Klagemuren, eller 
Vestmuren som jødene vanligvis kaller den, 

et hovedsted for jøders bønnesamlinger. 
Vi har tid til lunsj i Gamlebyen, og litt tid 
til shopping i basargatene. Vi skal også 
vandre Via Dolorosa som starter ved 
Betesda dam og St. Anna kirken med den 
fantastiske akustikken. Herfra vandrer vi 
«Lidelsens vei» til Gravkirken og stopper 
ved noen av stasjonene underveis.

DAGSPROGRAM

Reiseledere: 
KURT URHAUG OG 

SIGMUND MÅGE
Sigmund Måge er styreleder i 

Bladet Evangelisten. Har i mange år vært 
generalsekretær i Norsk Gideon. 

Kurt Urhaug er redaktør i Bladet Evange-
listen. I flere år har han vært barne- og 

ungdomsarbeider, sekretær og forkynner i 
Indremisjonsforbundet. Begge reiselederne 
har vært flere turer til Israel. Vil du vite mer 

om Bladet Evangelisten, se vår nettside: 
www.evangelisten.no



Dag 3, søndag 29. mars
Hebron og Yad Vashem
Vi kjører til vestsiden av Herzlhøyden, til 
Yad Vashem, det nasjonale minnesmerket 
for de seks millioner jøders liv som gikk 
tapt under Holocaust. Vi drar sørover i 
det judeiske bergland til byen Hebron 
som ligger i 900 meters høyde over havet, 
med en trygg beliggenhet i et fruktbart 
dalføre og omgitt av fjell. Sammen med 
Jerusalem og Betlehem er Hebron den 
tredje store by i det judeiske høyland, 
med lange bibelske tradisjoner, og Hebron 
er særlig knyttet til fortellingene om 
Abraham og David. Vi vil se patriarkenes 
grav med den gamle Makpelahulen, 
og vi legger opp til et besøk i en jødisk 
bosetting.  Vi returnerer til vårt bosted i 
Jerusalem.

Dag 4, mandag 30. mars
Davidsbyen og Siloa-dammen
Vi skal ha en spennende dag i Jerusalem 
der vi besøker utgravningene av 
Davidsbyen som ligger nedenfor 
Tempelplassen, og som blir avdekket 
med sine mange palass og ikke minst 
vannsystem. Her besøker vi også 
Davidson Center der vi utgravninger og 
rester av trappene til Tempelplassen 
og vi ser steinene ligger der etter at 
tempelet ble ødelagt i år 70. Vi skal til 
Gihonkilden og vandringen ender opp 
ved Siloadammen og beretningen om 
den blinde som fikk sin syn igjen. Vi 
skal også besøke Tempel Instituttet 
og se utstillingen i forbindelse med 
forberedelsene til å bygge opp det tredje 
tempel i Jerusalem.

Dag 5, tirsdag 31. mars
Jerusalem – Samaria - Tiberias
Vi skal forlate Jerusalem for denne 
gang og dra via Samaria mot Galilea.  
Vi vil besøke Eshel Hashomron hotel i 
Ariel på veien. Her får vi en omvisning i 
Tabernaklet som nettopp er ferdig bygget 
her. Vi fortsetter til Shilo der tabernaklet 
stod i 369 år. Vi fortsetter så til vårt bosted 
i Tiberias.

Dag 6, onsdag 1. april
På og rundt Gennesaretsjøen
Vi starter dagen med båtreise på 
Gennesaretsjøen og deretter opp til 
Saligprisningsfjellet hvor Jesus holdt 
Bergprekenen. Videre skal vi denne 

dagen til stedet som heter Tabgha, til 
Brødunderkirken hvor vi minnes Jesu 
under her. Nede ved sjøen, mellom 
Tabghas varme kilder og vannfall 
som renner ut i Gennesaretsjøen, 
ligger Peterskirken.  Her nede ved 
Gennesaretsjøens bredd har vi en 
samling. Vi leser om fiskefangsten, når 
Jesus kaller disiplene. Herfra drar vi 
videre til Kapernaum, Jesu egen by, 
som var senter og base for Jesu virke i 
Galilea. Mye av Jesu virke var nettopp 
i dette området. Vi skal til St. Peters 
Fiskerestaurant der vi spiser lunsj som er 
inkludert. Petersfisk står på menyen.

Dag 7, torsdag 2. april
Nasaret og Huladalen
Vi drar til Nasaret der vi besøker en liten 
landsby som er bygget der, Nazareth 
Village, og som viser oss hvordan livet 
var her for ca. 2000 år siden. Senere går 
turen nordover til Hula dalen. Vi besøker 
Huladalen naturreservat.  Forhåpentligvis 
så er her blant annet mange trekkfugler 
å se.

Dag 8, fredag 3. april
Tiberias – Tel Aviv
Vi forlater Galilea og setter kursen 
mot Middelhavet.  Vi kjører over 
Harmageddonsletten opp på Karmelfjellet 
til Muhraqa – stedet der Elia kjempet 
mot Baals profeter og bad om regn over 
landet.  Herfra har vi panoramautsikt over 
Harmageddonsletten og hele området 
helt til Middelhavet.  Vi drar gjennom 
druserlandsbyer og frem til Haifa.  Her vil 
vi besøke Beit Skandinavia – et «hjem» 
for ungdommer som arbeidet i kibbutz.  
Stedet ble startet av Lilly og Thorvald 
Tånsberg fra Lyngdal.  Vi satser på at vi 
kan ta lunsjen vår her i dag. Etter en god 
pause drar vi sydover på Sharonsletten og 
kjører via Zirchon Yaacov på vår vei mot 
Tel Aviv.  Her skal vi bo de siste nettene 
av turen.

Dag 9, lørdag 4. april
Fridag i Tel Aviv
Dagen er til fri disposisjon for den enkelte, 
eller sammen med reiseleder og andre 
deltagere i gruppen.  Noen vil kanskje 
benytte dagen ved bassenget eller på 
den flotte stranden ved Middelhavet. 
Andre vil kanskje ta en spasertur til Gamle 
Joppe. Her er Simon Garverens hus, flott 

parkanlegg og havneområde og her ligger 
også Immanuel kirken.

Dag 10, søndag 5. april
Sederot, Ashdod, Beer Sheva
Siste dagen vår i Israel for denne gang, 
og vi benytter muligheten til å dra sørover 
i landet til Beer Sheva hvor vi besøker 
Abrahams brønn.  Vi drar så innom 
Sederot hvor en kan se på restene av 
raketter som er kommet inn i området fra 
Gaza.  Vi ser blant annet også hvordan 
jødene bygger tilfluktsrom utenpå husene 
sine. Vi kjører via Ashdod tilbake til Tel 
Aviv.

Dag 11, mandag 6. april
Hjemreisedag
Bussen henter oss på hotellet og kjører 
til flyplassen. Dagene har gått så alt for 
fort, vi sier farvel for denne gang og på 
gjensyn; Shalom v’lehitraot. Det blir enkel 
servering ombord i flyet.

Turpris pr. person 
NOK  18 550,- + flyavgifter/oljetillegg

Prisen inkluderer
 » Flyreisen Stavanger/Oslo – Tel Aviv t/r
 » Hele rundreisen med alle utflukter etter 
programmet
 » Opphold i dobbeltrom på 
turistklassehoteller 
 » Halvpensjon dvs. frokost og middag
 » En lunsj i Galilea
 » Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik 
det fremgår av dagsprogrammet
 » Norsk reiseledelse
 » Skandinavisktalende guide   

Prisen inkluderer ikke
 » Flyavgifter kr 480,- (kan bli endret)
 » Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 
110,- USD
 » Enkeltromstillegg; kr 4 390,-
 » Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske 
Reiseforsikring

Bosteder
27.3 – 31.3          Rimonim hotel, Jerusalem
31.3 – 03.4          Restal hotel, Tibeiras
03.4  - 06.4         Metropolitan hotel, Tel Aviv

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.

Praktiske opplysninger og informasjon 
sendes alle påmeldte i god tid før avreise.
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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)

______________________________________________________________________
Adr.

______________________________________________________________________
Adr.

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________ 
Epostadresse

______________________________________________________________________ 
Epostadresse

______________________________________________________________________
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 

Påsketur til Israel 27.3-6.4 2015 Kurt Urhaug og Sigmund Måge

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

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 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 op-
pgitt 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 Fokusreiser 
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 
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 forbin-
delse 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 utst-
edt. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil. 
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/innstill-
inger 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 transportmiddel, 
overnattingssted, o.l. Det vises ellers til Pakkerei-
seloven 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 informasjons-
materiell som arrangøren har utarbeidet eller viser 
til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og 
«forøvrig omfatter avtalen også arrangørens even-
tuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Sabra 
Fokusreiser tar forbehold om at opplysninger kan 
bli endret før avtale inngås.

Reisevilkår



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

  

Eller scannes og sendes til post@fokusreiser.no


