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Rundreise i Bibelens Land, 
Blant Bibelens Folk; 

Israel 
 

 

HØSTEN 2016 

1. – 11. OKTOBER 

 

 

REISELEDERE: 
JØRGEN WIDDING TØNNESSEN OG ARIEL 

FRØYTLAND 

 

I samarbeid med; 

Eiken Bedehus 
 

 

 



TUR TIL ISRAEL                            

MED JØRGEN WIDDING TØNNESSEN OG ARIEL 

FRØYTLAND  
 

 
Er du interessert i Israels land, folk, historie og kultur, og har lyst til å oppleve 
”landet der det skjedde” som du kjenner fra Bibelen. Se nye plasser i Landet. Er du 
opptatt av dagens situasjon i Midt-Østen og har lyst på en opplevelsesferie 
kombinert med gode dager i ro ved Middelhavet?  Da er dette turen for deg!  I løpet 
av oppholdet får du oppleve mange interessante steder, og treffe interessante 
personer i Landet. 
 
 
Litt om reiselederne: 

Ariel Frøytland er koordinator i stiftelsen; Lev Leman Israel, som yter hjelp til nye 
immigranter i Israel. Arbeidet har pågått siden 1986. Han har bodd i Israel i mange 
år, snakker hebraisk og har vært reiseleder til landet mange ganger.  
 

Jørgen W. Tønnessen  er  
 

          
Hotellet: 
Vi bor ved Genesaret sjøen på hotell: Leonardo, i Jerusalem på hotell: Montefiore 
og i Natanya på hotell: Margoa ! 
På hotellet har vi frokost og middag hver dag. 
 
 

 

 

PROGRAMMET:  

Vi besøker: Jerusalem, Karmel fjellet, Galileasjøen,  Dødehavet, 

Masada og mange flere steder som vi kjenner fra 

bibelfortellingene. Vi avslutter med fridager i Natanya, der kan 

man kan bade i Middelhavet, lytte til Bibel undervisning og la 

alle inntrykkene fra turen synke inn. 

 

 

 

 

 



 
 

Dag 1, Lørdag 1. Oktober:  UTREISEDAG   NORGE – ISRAEL 
Vi har avreise med fly fra _________________ til Tel Aviv. I flyene serveres det 
mat.  
På flyplassen i Tel Aviv står buss og venter for å kjøre gruppen til 

Hotell: Leonardo ved Genesaret sjøen.  

 

Dag 2, Søndag 2. Oktober:        GALILEA - GOLAN 
Guiden viser oss bl.a. Tiberias, Saligprisningens berg, Capernaum, Katzrin, Ben 
Tal høyden, og avslutter med et besøk i Cesarea Fillipi. Det blir en dag, med 
mange kjente Bibelsk historiske plasser.  

Hotell: Leonardo ved Genesaretsjøen. 

 

 
 

Dag 3, Mandag  3. Oktober:        CARMEL FJELLET - HAIFA 
Vi kjører gjennom byen Kana, til Nazaret, hvor vårt første stopp blir. Deretter opp 
på Carmel fjellet, hvor første besøk blir på Mochaka, med Eliasstøtten og den flotte 
utsikten utover den kjente Harmagedonsletten. Deretter gjennom to 
Druserlandsbyer på vår veg til byen Haifa , hvor vi skal få se og høre om noen av 
prosjektene som Ordet & Israel og Lev leman Israel (Ariel) har holdt på med, og 
holder på med i landet. Vi skal få treffe flere nye immigranter, og høre deres 
historie. Studenter ved Universitetet i Haifa, vil dere også etter planen få treffe.  
Du vil treffe enkeltpersoner du garantert aldri vil glemme!  
Vi tar oss også tid til en liten gåtur på Carmelfjellet. Gled dere!!! 

Hotell: Leonardo ved Genesaretsjøen. 

 

 

Dag 4, Tirsdag  4. Oktober:     JORDAN DALEN - MASADA 
Vi starter dagen med båttur på Genesaret sjøen. Så forlater vi Galilea for denne 
gangen og verdens laveste ferskvannsinnsjø, og reiser nedover Jordandalen, der 
vårt første stopp blir Jesu døpsplass nede ved Jordan elven, nær Jeriko, før vi når 
verdens laveste punkt på jord; Dødehavet.  Vi skal opp og besøke Masada 
festningen. Og selvfølegelig; bading i Dødehavet (hvor alle kan lese hebraisk 
flytende )  

Hotell: Montefiore, i Jerusalem. 

 

 

Dag 5, Onsdag  5. Oktober:            JERUSALEM  
Vi er i Jerusalem,  Guds by,og  Israels evige hovedstad. Vår guide vil ta oss med 
å vise oss bl.a. Oljeberget, Getsemane hagen, Kedron dalen, Vestmuren, 
Gamlebyes basargater, Gravkirken, og Cardo gaten. En uforglemmelig dag,..gled 
deg!  

Hotell: Montefiore, i Jerusalem. 

 

 



 

 

Dag 6, Torsdag  6. Oktober:        JERUSALEM 
Vi starter dagen med et besøk i Gordons Golgata. Deretter til Zidkiyahu cave. For 
så å vandre langs Gamle byens nord-øst lige bymur, og inn Løveporten til 
Betesda dammen. Så utgravningene i Kong Davids by (City of David), og Ophel 
arkeologiske park. En vandring gjennom mer enn 3000 års historie.  

Hotell: Montefiore, i Jerusalem. 

 

 

Dag 7, Fredag  7.  Oktober:        TEL-AVIV  –  JAFFA/JOPPE 
Vi starter denne dagen med et kort men svært viktig besøk ved Yad va Shem 
(Holoqaust museet). Så kjører vi til Tel-Aviv. Vi besøker Carmel markedet. Det er 
fredag, og dermed en helt spesiel opplevelse. Blir det tid, besøker vi også det store 
og kjente Kunstnermarkedet (som er åpent onsdag og fredag), før vi forsetter til 
gamlebyen i Jaffa \ Joppe. 
Deretter nordover til Badebyen Natanya, hvor vi nå skal bo resten av vårt opphold. 
Etter shabbats måltidet på hotellet, har vi en samling med Bibelhalvtime, kort 
orientering om mulighetene i og rundt Natanya de neste dagene, og en nyhets 
oppdatering. 

Hotell: Margoa, i Natanya.  
 

 

Dag 8,  Shabbat  8. Oktober:         FRIDAG I NATANYA, VED MIDDELHAVET 
Dagen er din, og du har fri til å gjøre det du har best lyst til, alle dagene vi er i 
Natanya. Vi bor i kort gangavstand til den flotte badestranden langs Middelhavet. 
Tilbudene står i kø, og som sagt, reiselederne og guiden står klare til å hjelpe deg, 
om du trenger det. 
Nyt dagen!!! 
Tilbud for dagen: 
Kl. 17.00 Bibeltime ved Jørgen W. Tønnessen 
Kl. 20.30 Etter middagen, går vi ut på byen sammen med folket, etter at shabbaten 
er over, og ei ny uke har startet. 

Hotell: Margoa, i Natanya 

 

 

Dag 9, Søndag  9. Oktober:    FRIDAG I NATANYA, VED MIDDELHAVET 
Bading og fri!!! 
Tilbud for dagen:  
Kl. 09.00 Bibelhalvtime – Nyhetsoppdatering. 
Kl. 10.00 Ekstratur I, til Ariel i Samaria for å se på Tabernaklet. 
Kl. 10.00 Ekstratur organisert på plassen, for den som vil besøke de varme kildene 
               Hamei Gash. (transport og inngangsbilletter betales av hver enkelt). 
Kl. 20.30 Bibeltime ved Jørgen W. Tønnessen 

Hotell: Margoa, i Natanya 

 

 



 

 

DAG 10, Mandag 10. Oktober:    FRIDAG I NATANYA, VED MIDDELHAVET 
Natanya er en fin turistby midt  i landet. Dagen kan nyttes som en selv føler for. 
Kos dag, dagen er din! 
Tilbud for dagen: 
Kl.10.00 Ekstratur II, til Cesarea ved havet.  
Kl.20.30 Fellessamling, hvor vi oppsummerer våre opplevelser, og tegner inn på 
våre karter hvor vi har vært, samt evaluerer litt fra turen. 
 

Hotell: Margoa, i Natanya 
 

Dag 11, Tirsdag   11.  Oktober :            HJEMREISE 
Vi sjekker så ut av hotellet, og blir fraktet med buss til Ben-Gurion flyplass i Tel-
Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel for denne gang, og gleder oss allerede til 
neste tur, (om Herren dryger, og gir oss enda en gang en slik mulighet) !. 
 
 
 
 

Vi skal også få treffe, og bli kjent med mange israelere under turen. Dette blir 

naturlig flettet inn på passende dager, og kveldssamlinger. Gled dere! 

 
 
 

GRUNNPRIS PR. PERSON: KR.  _______,- 
 

Prisen inkluderer: flyreisen Norge – Israel t/r, flyavgifter, opphold på Hotell i 
dobbeltrom med halvpensjon, dvs. frokost og middag. Transport fra flyplassen til 
hotellet tur/retur, inngangsbilletter ifølge program, tips til hotellbetjening, guide og 
sjåfør, norske reiseledere og israelsk skandinavisktalende guide på utflukter. 
 
Ikke inkludert i grunnprisen: 
Enkeltromstillegg kr. ______,- (begrenset antall) 
Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske Reiseforsikring 
Ekstra utflukter: (minimum 10 deltagere). 
Ekstratur  I,  til Ariel i Samaria for å se på Tabernaklet. Søndag 9. oktober. 
Ekstratur II, til Cesarea ved havet. Mandag 10. oktober 
 
 

Prisene er gitt på gjeldende flypriser 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/


PÅMELDINGS- OG AVBESTILLINGSREGLER
 

 

Påmelding: Påmeldingsslippen sendes til SABRA FOKUS REISER, Postboks 723, 4666 
Kristiansand. Straks vi mottar påmeldingsblanketten, 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: Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. 
   

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 Fokus Reiser 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. 

 

Endring av pris: Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly-, 
hotell- og transporttariffer samt uforutsette skatter og avgifter som Sabra Fokus Reiser ikke har 
kontroll på.  
 

Avbestilling: Frivillig avbestillingsforsikring kan tegnes hos Sabra Fokus Reiser 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.     
 

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: Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende 
avbestillingsregler:  

 Avbestilles turen innen 8 uker før avreisedato, kreves et gebyr på kr. 750,-.  

 Avbestilles turen fra 8 uker og innen 15 virkedager før avreisedato, tilbakebetales ikke 
depositum.  

 Avbestilles turen fra 15 virkedager og innen 7 dager før avreisedato, kan det kreves 50 % av 
turprisen.  

 Avbestilles turen 7 dager eller mindre før avreisedato, eller ved manglende fremmøte 
avreisedagen, kan 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:  1. OKTOBER 2016 

E-post: post@fokusreiser.no                  

Internett:  www.fokusreiser.no Reiseledere:  FRØYTLAND, TØNNESSEN  

             

Jeg/Vi melder meg/oss på tur med SABRA FOKUS REISER 

(bruk helst STORE bokstaver) 
 

 

NAVN (som i passet): 
..............................................................................................……………….  
 
 
TLF: ............................…… E-POST:.……….................….......................................................... 
 
                   

ADRESSE:..........................................................................…………............................................. 
 
  
POSTNR.:................................STED:............................................................................................ 
 
 

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 EKSTRA SENG  
 
Dersom du ikke oppgir noen å dele rom med, vennligst oppgi alder.  Jeg er.............år.  

 

 
Vi kan tilby tilslutningsbillett til charter fra annen flyplass i Norge til gruppens utreisested.  
Jeg/Vi ønsker flybillett fra ………………………………… til ……………………………………… 
 

Jeg/vi bestiller plass i bussen fra Sørlandet til Sola tur/retur: JA   NEI     

Ønsket påstigningssteds: …………………………………….. 
 
OPPLYSNINGER du mener vi bør kjenne til:  
 
............................................................................................………………………………………….. 
(for eksempel: bonuskort på fly (oppgi nr), assistanse på fly, spesielt kostbehov etc.) 

 
 
 
     Signatur: ……………………………………………………………………. 

http://www.fokusreiser.no/


 
 
 

 


