ISRAEL
Trondheim Misjonskirke
Reiseledere: Tarjei & Anne Lene Cyvin
20. – 30. mars 2023

Tarjei & Anne Lene Cyvin

TUR TIL ISRAEL 20. - 30. mars 2023
Israel, dette lille eksotiske landet som er inneklemt mellom arabiske naboer, har til alle tider
vært i verdens søkelys. Ikke alt av det som er verdt å vite om Israel kommer frem i media, så
det er absolutt verdt å ta en tur selv. Hva er det som er så spesielt med dette bitte lille landet,
som er bare ca. 45 mil langt og har en befolkning på ca. 9,4 mill. innbyggere? Kanskje finner
vi ut litt av dette under dette besøket. De fleste av oss har også hørt mange av de fantastiske
bibelhistoriene, og nå skal vi selv få oppleve mange av de stedene der de store
begivenhetene fant sted.
Bl.a. får vi god tid både ved Genesaretsjøen i Galilea og i Jerusalem. Sammen med reiseledere
får du oppleve mange av de bibelske stedene. De fleste dagene vil man også ha en liten
samling hvor man reflekterer over det man opplever. Dette er selvfølgelig frivillig.
Mandag 20. mars: (Måltid på fly) Velkommen til Israel!
Kl. 09:25. avg. Værnes. Det er også mulig å ha utreise fra Oslo og andre byer hvor SAS flyr fra.
(Noen unntak i Nord-Norge.) Avreise fra Oslo kl. 11:30. Flyskifte i Istanbul med ankomst Ben
Gurion-flyplassen ved Tel Aviv kl. 23:30 lokal tid. Etter en varm mottagelse er det ca. en 45
minutters kjøretur til Residence Hotel https://www.zyvotel.com/residence-netanya i
Nathanya. Etter den lange reisen blir det godt å komme i seng og få oss litt velfortjent søvn, før
eventyret starter på alvor.
Tirsdag 21. mars: Cesarea – Karmelfjellet – Nasaret – Oasen Sakne - Tiberias (F,M)
Vi kjører så nordover langs kysten og gjør vårt første stopp i den gamle romerske havnebyen
Cesarea ved havet. Vi passerer Haifa og får en fin utsikt over byen og det vakre Bahaitemplet
med tilstøtende hager fra de øvre bydelene. Vi fortsetter forbi universitetsområdet og tar et
stopp ved Mukhraka. Dette er minnestedet hvor profeten Elia utfordret Baals-profetene. Turen
går videre over ”Armageddonsletten” og forbi Taborfjellet. Vi tar også et stopp i Jesu
barndomsby, Nasaret. Det var også her Maria fikk beskjed fra engelen om at hun skulle føde
Jesus.
Vi skal besøke den interessante bibelske hagen ”Nazareth Village”. Her har de på et større
område bygd opp mye som forteller oss om hvordan de levde og hvordan det så ut i Jødeland
på Jesu tid. Sauene og geitene går og beiter. Vi får se vinpressen, olivenpressen,
snekkerverkstedet og hvordan de bodde og levde innomhus. Etter dette besøket kjører vi en
liten time og tilbringer noen herlige timer om ettermiddagen i oasen Sakne. En vakker hage,
fine plener og flere naturlige badebasseng med krystallklart badevann som holder 22-25
grader. Her er det fint både å bade og rusle litt rundt og ta sin ettermiddagskaffe.
Sent om ettermiddagen kjører vi ned til Tiberias ved Genesaretsjøen, som ligger i en stor
fordypning i landskapet 200 m.u.h. Her skal vi bo litt sør for byen på samme hotell i
3 netter. Hotellnavn: Ohalo Manor/Kibbutz Kineret, https://english.ohalo.com/
Onsdag 22. mars: Ved Genesaretsjøen – (F,M)
Galilea er et av de frodigste områdene i Israel, og det har jo først og fremst sin grunn i
Jordanelva som springer ut herfra.
Vi starter dagen med besøk og omvisning i en kibbutz. Etter dette interessante stoppet
fortsetter vi til Saligprisningsberget, hvor Jesus holdt sin kjente Bergpreken. Det var også i disse
traktene at Jesus kalte disiplene sine og hvor de mirakuløse brødundrene fant sted. Vi går den
fine veien ned til Genesaretsjøen og besøker «fiskefangstedet» Tagba. Rett i nærheten er
Kapernaum, "Jesu egen by", som vi også besøker.
Vi avslutter dagen med en fin båttur på Genesaretsjøen. Dette blir en god opplevelse, og vi kan
i stillheten ute på sjøen virkelig fornemme hvordan det må ha vært her på Jesu tid når disiplene
var ute og fisket. Middag og overnatting på hotellet.

Torsdag 23.mars: Cesarea Filippi – Golanhøydene – Varme kilder (F,M)
Vi starter dagen med å kjøre nordover Huladalen til vakre Cesarea Filippi, hvor en del av
Jordanelva har sitt utspring. Her går vi en vakker vandresti ca 45 min. langs Jordanelva til den
nedre delen av anlegget. Videre kjører vi opp på Golanhøydene og ser hvor strategisk dette
høydedraget er for de som har kontrollen. Her oppe ligger det flere småbyer og vi får se at det
dyrkes mye frukt, grønnsaker og vindruer. Fra de høyere områdene kan vi se inn i Syria og mot
det majestetiske Hermonfjellet. Dagens siste opplevelse blir et stopp for bading for de som
ønsker det ved de varme kildene Hamat Gader helt på grensen til Jordan. Det finnes også en
krokodillepark her som er interessant å besøke. Her må man velge enten eller. Middag og
overnatting på hotellet.
Fredag 24. mars: Yardenit – Dødehavet – Jerusalem (F,M)
Etter frokost starter vi på turen sørover Jordandalen, hvor vårt første stopp blir dåpsstedet
Yardenit. Mange kommer hit for å bli døpt eller få en «second blessing» i den kjente elva hvor
også Jesus ble døpt. Videre sørover ser vi at jorda er godt utnyttet og det dyrkes mye
grønnsaker i dette området. Hele veien sørover ser vi landet Jordan på venstre side når vi kjører
her. Om forholdene tillater det så tar vi et stopp i verdens eldste by Jeriko og kjører senere opp
til Jerusalem som ligger ca. 800 moh. Vi rekker frem til Jerusalem, «The City of Gold», ved
solnedgang. Vi går til Klagemuren, Jødenes helligste sted, og opplever det yrende folkelivet her
når Sabbaten starter. Dette er en spesiell og fin opplevelse, og vi opplever hvor viktig dette
stedet er for jødene.
I Jerusalem skal vi bo i 3 netter på gode Montefiore Hotel, som ligger sentralt, i gangavstand
til gamlebyen. https://smarthotels.co.il/en/our-hotels/montefiore/
Lørdag 25. mars: Jerusalem – Gravhagen (F,M)
Jerusalem er en stille by uten mye trafikk på Sabbaten, men i Gamlebyen er det ikke kjedelig.
Her er det mye turister og de fleste butikkene i basargatene er åpne. Det blir anledning for de
som ønsker å være med å gå et stykke oppe på den gamle bymuren. Om forholdene tillater det
tar vi en tur opp på Tempelplassen. Vi besøker også Gordons Golgata, eller Gravhagen som
noen også kaller denne vakre hagen. Kanskje får vi også mulighet til å bli med på en
Gudstjeneste sammen med Messiastroende jøder i løpet av kvelden. Ettermiddagen blir fri til
streiftog på egen hånd i Jerusalem. Nå er det din tur å oppleve den særegne stemningen med
selv å være her.
Søndag 26. mars: Jerusalem –– Gamlebyen – Getsemane – Betlehem (F,M)
Enda en spennende dag i en like spennende by ligger foran oss.
Vi starter dagen oppe på Oljeberget med den vakre utsikten over moskeene som ligger på
tempelplassen og med utsikt over både gamlebyen, som innenfor murene, og de nyere delene
av byen. Herfra går vi ned den såkalte Palmesøndagsstien og besøker Getsemanehagen og går
Via Dolorosa (Smertens vei) frem til Gravkirken. Om ettermiddagen kjører vi til Betlehem og
besøker de såkalte «Hyrdemarkene» Vi går inn i en av grottene der og har en liten stund hvor
vi minnes dette store dramaet som skjedde her på juleaften for 2000 år siden.
Mandag 27. mars: Yad Vashem - Dødehavet – Masada (F,M)
Om morgenen drar vi til Yad Vashem, som ligger litt i utkanten av byen.
Holocaustminnesmerket må besøkes når man er her i Jerusalem. Dette er et sterkt møte med
en ikke alt for fjern fortid. På veien til eller fra stopper vi ved Knesset, det Israelske parlamentet.
Etter dette kjører vi på ca. en times tid fra Jerusalem 800 moh til Dødehavet som ligger ca. 400
m.u.h. Dette blir også en dag fullt med store opplevelser som f.eks. hovedstoppet som blir
bading i Dødehavet. Dødehavet er det laveste punktet på jordoverflaten. Sjøen er ekstremt
saltholdig, med et saltinnhold på ca 33%. Til sammenligning kan nevnes at vanlig sjøvann ligger
på ca. 3,3%. De som ønsker det får anledning til å bade i sjøen, hvor alle flyter så lette som
korker!! Senere på ettermiddagen besøker vi det strategiske og enorme festningsverket
Masada og herfra går vi ned rampen på baksiden som romerne bygde da de inntok borgen.
Her ute i Judeaørkenen er det bygd opp en spennende beduincamp hvor vi skal overnatte. Vi
spiser middag og overnatter i soveposer i store telt som blir en veldig morsom og minnerik
opplevelse. For de som synes teltovernatting blir for strabasiøs kan man mot et lite tillegg
overnatte i små hytter i vanlig seng. https://www.kfarhanokdim.co.il/en/

Tirsdag 28. mars: Fra Judea – Tel Aviv (F,M)
Vi har nå to dager igjen av vår reise i Israel. Etter frokost blir det mulighet for kamel- eller
eselridning i beduinleiren før vi kjører vestover via Arad mot Middelhavet. Ut på ettermiddagen
er vi fremme i Tel Aviv hvor vi skal bo de siste to nettene i bydelen Jaffa på trivelige Ruth Daniel
Hotel. http://mishkenot-jaffa.co.il/en/
Onsdag 29. mars. I Jaffa og Tel Aviv (F/M
I dag er det fridag uten buss og guide. Men vi anbefaler at du spaserer en tur til gamle
Jaffa/Joppe. Her var det Peter fikk sitt berømte syn om å gå til ”hedningene”. Stedet er også
nevnt i forbindelse med den dramatiske historien om Jona som ble slukt og måtte oppholde
seg 3 dager i fiskens buk.
Vi kan også absolutt anbefale en vandring langs den vakre strandpromenaden og kanskje frister
det også med en dukkert i Middelhavet. Shopping er jo også absolutt en mulighet her.
Avskjedsmiddag på hotellet.
Torsdag 30. oktober. Hjemreise
Tidlig, tidlig på morgenen kjører vi ut til Ben Gurion flyplassen og reiser hjem til Norge.
Flyavgang kl. 08:30. Etter et flyskifte i Istanbul ankommer vi Oslo kl. 16:55 og reiser videre til
Trondheim med ankomst ca kl. 20:30. Evt viderereise fra Oslo til andre byer i Norge.
De måltidene som er inkludert i turopplegget er markert med (F,M) i overskriften over hver
dag. F= frokost og M= Middag.
Ellers finner du nyttige, praktiske opplysninger i vedlagte påmeldingskjema.
Alle som melder seg på denne turen må være godt gangfør, da det blir en del gåing på denne
turen. Om noen vet at de kommer til å trenge daglig, ekstra hjelp under turen, må man ha med
egen ledsager.

SmartReiser AS
Heimdalsveien 2 C
7080 Heimdal
Tlf: 72 59 62 10
post@smartreiser.no

11 dager Israel tur med Tarjei & Anne Lene Cyvin 20. - 30. mars 2023
Pris for reisen er kr 25.350,- pr. person i dobbeltrom med
utreise fra Trondheim. Tillegg for å bo i hytte i beduinleiren
kr. 300 (delt rom)
Pris fra Oslo kr. 24.450,Pris fra Bergen, Stavanger, Kristiansand og Mørebyene ca.
kr. 25.350,-. Avhengig av tidlig bestilling fra de sist nevnte
byer.

Ikke inkludert i prisen:
• Avbestillingsbeskyttelse
• Kombinert reiseforsikring
• Enkeltromtillegg
• Tips til lokale guider og sjåfører (beregn ca. 80 USD
pr person). Reiseleder vil normalt samle inn dette og
fordele ut der det trengs.
Kan bestilles mot pristillegg:
• Avbestillingsbeskyttelse.
• Kombinert reiseforsikring
• Enkeltrom

Tillegg for enkeltrom kr 7.600,Prisene er basert på en gruppe på minimum 20 betalende
personer. Depositum kr 3.000,-, betales ved påmelding.
Inkludert i prisen:
• Flyreise Trondheim – Tel Aviv t/r.
• Transport i moderne turistbuss m/ luftkondisjonering.
• Transfer flyplass - hotell t/r
• Måltider som beskrevet i programmet. Se F/M
• Meget omfattende sightseeing-program og
inngangsbilletter til de forskjellige severdighetene
som er beskrevet.
• Skandinavisktalende lokalguide følger med på alle
utflukter, i tillegg til den norske reiselederen.
• Praktisk reiseinformasjon m.m.

Avbestillingsregler:
Fra bestillingstidspunktet til
20.01. refunderes 50% av depositumet.
21.01. - 06.02. refunderes ikke depositumet.
07.02. – 19.02. er avbestillingsgebyret 50% av reisens pris.
20.02. – 20.03. betales 100% av reisens pris.
Det tas forbehold om uforutsette pris-, tid- og
programendringer.
Reisen selges i henhold til SmartReisers gjeldende
bestemmelser for deltagelse i pakketurer.
Vi disponerer kun 25 plasser på turen.

Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer. Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for gruppeturer.
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.
Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er medlem av Reisegarantifondet.

Påmelding: 10 dager Israel med Tarjei & Anne Lene Cyvin 20. - 30. mars 23
Etternavn (som skrevet i passet)

Etternavn (som skrevet i passet)

Fornavn (som skrevet i passet)

Fornavn (som skrevet i passet)

Adresse

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon/mobil

Postnummer

Fødselsdato (dd.mm.åå)

Telefon/mobil

Epostadresse

Epostadresse

Avreiseflyplass

Avreiseflyplass

Reiseforsikringsselskap

Ønsker å bo i:

Dobbeltrom

Polisenr.

Enkeltrom

Poststed

Reiseforsikringsselskap

Fødselsdato (dd.mm.åå)

Polisenr.

Ønsker å dele rom med:

De som melder seg på alene men ønsker halvt dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg dersom antallet som ønsker å dele ikke går opp.
Tilleggsopplysninger: Informasjon om helse/allergier, bonuskort, m.m.

Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer.
Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995,
§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og
Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven ,("Forskriftene") og
supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker
pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift,
forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de
rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser.
Bestilling og betaling
Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette
depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.
Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris
for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved
programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller
reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for
eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen.
Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom
avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes
og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll.
Avbestilling
Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den
dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din
aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen.
Avbestillingsbeskyttelse
Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom eget
forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt,
uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende
eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre,
svigerforeldre eller søsken).
Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det
innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for
avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er
fremskaffet av kunden.
Kansellering/endring av reisen
Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar,
dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av
hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke
kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken
arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge
følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve
kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige
mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen
vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager
etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve
kjøpet eller kreve prisavslag.

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%.
Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14
dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp
refundert.
Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner.
SmartReiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen
manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre
underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige.
SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser
som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger
etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger.
SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig
med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige
fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan
gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke
SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den
reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har
direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte.
Forsikring / Vaksinasjoner / Visum
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som
avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring,
vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.
Reklamasjoner
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må
forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for
hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på
stedet.
Tvistebehandling
Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om
forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten
ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for
Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra
arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den
Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet.
Forbehold om endringer og feil
Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren
eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre
materiell og brev.
SmartReiser AS
Heimdalsvegen 2C
7080 Heimdal
Tlf. 72596210
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den
lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.

Påmeldingen sendes:
SmartReiser AS
Heimdalsveien 2 C
7080 Heimdal
Tlf. 72596210
post@smartreiser.no

