Israel har mange ansikter.
Vil du møte noen av dem?
16. – 23. / 26. oktober 2013
Arr.: Hjelp Jødene Hjem (HJH) og
Med Israel For Fred (MIFF)

Reiseledere:
Torbjørn Ekroll og Ida Husveg

ISRAEL PÅ EN ANNERLEDES MÅTE.
16. – 23. / 26. oktober 2013
Arr.: Hjelp Jødene Hjem (HJH) og Med Israel For Fred (MIFF)

Reiseledere: Torbjørn Ekroll og Ida Husveg
En tur med HJH er et møte med Israel på en annerledes måte, med interessante
besøk, både steder og ikke minst mennesker. Gjennom det arbeidet som HJH driver
og med samarbeidspartnerne i Israel, får du som turdeltaker helt spesielle
opplevelser på turen. Møte med mennesker og høre dem fortelle om sine
opplevelser og ulike skjebner, gjør inntrykk og er minner for livet.

Israel har mange ansikter. Vil du møte noen av dem?
I samarbeid med MIFF arrangerer HJH en ukestur med mulighet for forlengelse
16. til 23./26.oktober. Turledere Torbjørn Ekroll og Ida Husveg.
Vi møter Israels jødiske immigranter og kommer inn steder, der ikke mange
nordmenn har vært. Slik får vi innblikk i israelernes hverdag og de mange
utfordringene som møter nye innvandrere i Fedrenes land. Med i turprogrammet vil
du også finne besøk på Bibelhistoriske steder og andre severdigheter. Og det blir tid
til egen disposisjon. Kanskje ønsker du en svømmetur i Middelhavet eller en stille
stund, mens du nyter utsikten over Jerusalems murer.
Gjennom vårt arbeid med å hjelpe jøder hjem og hjelpe dem hjemme siden 1990 har
vi kommet i kontakt med mange spennede mennesker som gjør en stor innsats for å
hjelpe nye landsmenn til rette. De har et engasjement og oppfinnsomhet som
imponerer. Vi vil at du skal få anledning til å møte noen av dem. Derfor har vi lagt inn
i vårt program besøk på flere av de prosjektene HJH støtter. Det er interessant å
oppleve det store, frivillige arbeid som gjøres for unge og gamle immigrantene. Du vil
også få se hva pengene som HJH har samlet inn er blitt brukt til.
Du er sikkert nysgjerrig på hvordan det er å være ny immigrant i Israel. På turen vil vi
besøke Ibim, et nyoppusset mottakssenter som mottar immigranter fra Gondar i
Etiopia. Senteret vil være helt fullt med ca. 600 beboere når vi kommer.
«Veteranene» vil da ha vært i Israel et år. Du vil få se hvordan immigranter hjelpes til
rette og hvordan hverdagen arter seg. HJH har bevilget penger både til flybilletter for
noen av disse immigrantene og til oppussing av familieleilighetene, som var svært
nedslitte. Slike møter med jøder som er vendt hjem til Fedrenes land er berikende.
HJH har et Fadderbarn-prosjekt for foreldreløse immigrantbarn i samarbeid med
Selah – Israel Crisis Management. Dette er barn som har mistet sine foreldre i terror,
ulykker eller sykdom, etter at de har bodd kort tid i Israel. Selah blir ofte kontaktet

ved slike hendelser, der barn med et svært spinkelt nettverk blir stående alene. Nå
vil du få høre hvordan Selah hjelper dem. I tillegg til «skreddersydd» omsorg fra
trenede støttekontakter, sponser to norske faddere et foreldreløst barn med et fast
beløp hver måned. Barnet kan da fortsette å bo sammen med eventuelle søsken i
kjente omgivelser, der for eksempel en tante eller en storebror tar vare på dem. På
turen får vi en ettermiddag besøk av noen av fadderbarna og deres bestemødre eller
storesøsken. Du får oppleve hvordan gode slektninger hjelper små immigranter, som
fikk en utrolig vanskelig start på sitt nye liv i Israel.
Det blir også et par foredrag om interessante emner med tilknytning til Israel. Våre
erfarne turledere vil skape et hyggelig og inkluderende miljø på turen. Så du kan
gjerne reise alene for her kan du bli kjent med nye mennesker. Både i bussen og ved
måltidene og sosiale samvær vil du bli inkludert og tatt vare på. Flere fra styret vil
denne gangen også delta på turen. Den lokale guiden er opprinnelig svensk og har
hatt ansvaret for HJHs turer i flere år.
Vi vil presisere at man ikke behøver å være med på alt. Hvis du syns det blir for mye
program og trenger tid til å fordøye inntrykkene eller gjøre noe annet, kan du gjerne
bli «hjemme» en dag.
Været i oktober pleier å være fint med norske sommer-temperaturer på dagen. I
Jerusalem kan det være litt kjølig om kvelden.

Dagsprogram
Første del av turen har overnatting i Tel Aviv og Jerusalem. Tilleggsdelen av
turen har overnatting i Tiberias. Hotellene er gode og har hensiktsmessig
beliggenhet.
Dag 1, onsdag 16. oktober. Utreise.
Vi reiser med fly fra forskjellige byer i Norge og møtes på Gardermoen. Derfra tar vi
flyet sammen til Tel Aviv, med mellomlanding i Wien. Vi bor på Metropolitan hotel.
Reisedetaljer:
Avreise fra Oslo kl. 14:05 med ankomst Wien kl. 16:35
Avreise fra Wien kl. 20:25 med ankomst Tel Aviv kl. 23:50.
Dag 2, torsdag 17. oktober:
Negev – Tel Aviv.
Vi drar sørover til Sha’ar Hanegev, og får orientering om situasjonen i regionen,
samtidig som vi får se forskjellige tiltak som er gjennomført for å beskytte
befolkningen mot raketter. Vi besøker Ibim, mottaksenteret utenfor Sderot der mange
nyankomne immigrantfamilier fra Etiopia bor. Net@ er et spennende prosjekt for
avansert dataopplæring utenom skoletid for vanskeligstilte ungdommer rundt om i
utkant-Israel. Vi besøker dem i Sderot før vi kjører hjem til hotellet.
Dag 3, fredag 18. oktober:
Reisedag til Jerusalem.
Vi starter fra Tel Aviv og kjører opp til Jerusalem. Der begynner vi i den fredfylte
botaniske hagen, der HJH har et minnested. Ny plakett vil bli avduket. Vi opplever

sabbaten går inn og følger en by som langsomt faller til ro. Noen vil kanskje oppleve
en stemningsfull stund på egen hånd ved Vestmuren (evt. med følge av turleder),
andre ønsker et synagogebesøk. Det blir også anledning til å tenne lys. Etter et
hyggelig sabbatsmåltid samles vi for sosialt samvær med kort presentasjon MIFF og
HJH. Vi bor på Prima Kings hotel.
Dag 4 – 7, lørdag 19. – tirsdag 22.oktober: Jerusalem.
I løpet av disse dagene vil vi gi deg en smak av Jerusalem. Vi kommer til å besøke
hellige steder som Vestmuren, Oljeberget, Getsemane og Gordons Golgata. Yad
Vashem, Holocaustmuseet er også en naturlig del av programmet.
Prosjektbesøk på Sha’are Zedek hospitalet og DVI – tannklinikken for vanskeligstilte
barn er begge prosjekter som HJH støtter og som vi tror turdeltakerne kan ha glede
av å oppleve. Bussen vil også ta oss rundt i byen, så vi får sett oss litt rundt. Vi
legger også inn foredrag i programmet og vi får et treff med fadderbarna. Enkelte
kvelder vil det være program.
Tirsdag kveld blir det sosialt samvær der vi tar avskjed med de som nå avslutter
turen.
Dag 8, onsdag 23.oktober:
Hjemreise – reisedag til Tiberias
Vi kjører først til flyplassen for hjemreise for dem som skal være med på ukesturen.
Reisedetaljer:
Avreise fra Tel Aviv kl. 15:00 med ankomst Wien kl. 18:55
Avreise fra Wien kl. 20:30 med ankomst Oslo kl. 22:55.
De som skal være med på ekstradager i Galilea fortsetter med bussturen nordover til
Tiberias der vi skal ha noen fine dager. Om ettermiddagen gjør vi oss kjent med
byen.

Tilleggsprogram
Dag 9 - 10, torsdag 24.oktober – fredag 25.oktober:
Galilea
For de som har lyst drar vi en tur til Tzfat, en av de fire hellige byer i jødedommen
med en gammel, malerisk bykjerne, der vi kan rusle litt rundt. Her skal vi besøke
Livnot, et prosjekt der unge fra hele verden kommer og arbeider på dugnad, sammen
med profesjonelle håndverkere – for å pusse opp boliger for vanskeligstilte, ofte
immigranter med en ikke helt vellykket integrasjon bak seg.
Tabgha ligger ved stranden av Genesaretsjøen, og Saligprisningenes berg, ikke
langt der ifra - er to viktige steder i kristen sammenheng. Ved selvsyn kan du få
oppleve disse vakre stedene. Golanhøyden vil vi også vise dere, slik at dere får et
inntrykk av området og situasjonen. Vi skal seile på Genesaretsjøen, en deilig
opplevelse. Vi bor på Restal hotel i Tiberias.
Dag 11, lørdag 26. oktober:
Hjemreise
Bussen tar oss til flyplassen og vi tar farvel med Israel for denne gang – «lehitraot»
betyr på gjensyn.

BOSTEDER:
16. – 18. oktober TEL AVIV
18. – 23. oktober JERUSALEM
23. – 26. oktober TIBERIAS (for dere som ønsker forlengelse) Kryss av på påmeldingen.

TURPRIS PR. PERSON KR 11.290,- + flyavgifter, gjelder for 16. – 23. oktober.
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,
Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet,
Norske reiseledere og
Israelsk skandinavisk talende guide.
I tillegg kommer:
Flyavgifter med ca kr. 1.843,- (kan bli endret)
Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med kr. 555,Enkeltromstillegg med kr. 2.850,Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske Reiseforsikring.

TILLEGGSTUREN I TIBERIAS/GALILEA:
Det er mulig å forlenge turen med tre netter for å dra til Galilea slik dagsprogrammet viser.

I TILLEGG KOMMER:
TURPRIS TILLEGG PR. PERSON KR. 2.700,Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med kr. 200,Eventuelt tillegg på flybilletten for endret hjemreisedato.
Enkeltromstillegg kr. 1.460,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

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.
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
Box. 723, 4666 Kristiansand
Telefon: 38 12 56 60 Fax. 38 12 56 61
E-post: post@fokusreiser.no
Internett: www.fokusreiser.no

Gruppereise til:

ISRAEL

Avreisedato:

16. OKTOBER 2013

Reiseledere:

EKROLL OG HUSVEG

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 tilby utreise fra annen flyplass i Norge. Jeg/Vi ønsker flybillett fra ………………………
Jeg/vi ønsker å forlenge oppholdet med dager i Tiberias til 26. oktober; JA

NEI

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: …………………………………………………

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.

