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Reiseleder: Mette Johanne Follestad 
 
 



Mette Johanne Follestad har vært reiseleder til Israel de siste 12 årene. 
Som styremedlem i Norsk-Israelsk Handelskammer legger hun vekt på å 
presentere landet som et moderne samfunn. At flest mulig nordmenn får 
oppleve landet ved selvsyn er viktig for henne, og hun bruker derfor sin 
fritid på idealistisk, ulønnet grunnlag for å bidra til dette. Antall deltakere 
på hennes effektive, skreddersydde og eksklusive tur vil være 18-20 
personer. 
 
 

Velkommen til en spennende tur med kultur og varierte attraksjoner! Denne turen passer godt både 
for de som besøker landet for første gang og de som har vært der tidligere – uansett tro, livssyn eller 
politisk ståsted. Opplegget er innholdsrikt, bl.a. besøk på flere av historiens mest berømte steder. 
Yrende folkeliv i Jerusalem og i «Middelhavets moderne juvel», Tel Aviv, berømt for sin promenade og 
fantastiske sandstrand.  
Turistdepartementet i Israel sier at ingen reiser uberørt hjem fra Israel. Det har mange erfart! 
Turoperatør for turen er Gla’Tur v/Rolf Solås.   

 
 

DAGSPROGRAMMET 
 
 

Dag 1 – Fredag 21. april – Utreise fra Norge 

Avreise fra Gardermoen kl. 06.45 via Brüssel med ankomst Ben Gurion flyplass kl. 15.05. Der møter vi 

vår guide og reiser umiddelbart med buss til Tiberias der vi skal bo i to netter. Vårt hotell (200 m.u.h.)  

ligger ved Gennesaretsjøen. 

 

Dag 2 – Lørdag 22. april – Golanhøyden med vinsmaking 

Vi starter dagen med buss til Golanhøyden og Har Bental - en nedlagt 

militærpost på grensen til Syria med utsikt mot et snøkledt Hermon i 

nord. I tillegg blir det et stopp ved observasjonsposten Ein Keshatot 

med utsikt over Gennesaretsjøen - et av de viktigste jødiske historiske 

stedene på Golanhøyden – hvorfor vil vi få vite når vi kommer dit. På 

begge disse stedene vil vi få en grundig geopolitisk innføring av vår 

guide. Dagen avsluttes med et besøk hos Asaf Winery, der det 

presenteres prisbelønte viner og smaksprøver. Det er mulig å handle 

også! 

 

Dag 3 – Søndag 23. april – Kibbutz Sha’ar Ha’Golan - Massada 

Vi forlater Tiberias tidlig og får omvisning i den imponerende Kibbutz Sha’ar Ha’Golan med 

jordbruksprodukter av høyeste kvalitet. Turen fortsetter ned Jordandalen og vi tar kabelbanen opp til det 

utrolige fjellmassivet Massada - Israels sterkeste symbol for nasjonalt samhold. Hvis tiden tillater det blir 

det mulighet for å flyte som en dupp i Dødehavet. Deretter setter vi kursen for Jerusalem.  

 

Dag 4 – Mandag 24. april – Israel Museum - Yad Vashem - Mahane Yehuda Market 

Israel Museum er en verdensledende kulturinstitusjon i sitt slag. Vi får omvisning, ser Dødehavsrullene 

og den fantastiske utendørs modellen av Jerusalem for 2000 år siden. 

Vi avslutter dagsprogrammet på Yad Vashem, det gripende 

minnesmerket over Holocaust som viser Hitlers «endelige løsning av 

jødeproblemet».  

Det er mulighet for de som ønsker det å bli med til Mahane Yehuda-

markedet – for å oppleve det eksotiske miljøet og spennende kjøkkenet.  

Markedet er kjent for å ha mange gode restauranter å velge i! 

 

 



Dag 5 – Tirsdag 25. april – Mount Herzl - Palestinian Media Watch 

Minnedag for falne soldater – Denne formiddagen kl.10:30 er vi invitert til Mount Herzl militære 

gravlund. Der møter vi en av mine kontakter som vil fortelle om hvordan et familiemedlem ble drept på 

den første dagen av Yom Kippur-krigen. Kl. 11:00 lyder sirenen og hele landet stopper opp i to minutter. 

Når denne seansen er over, vil vi få et foredrag i Palestinian Media Watch sine lokaler. Resten av dagen 

er satt av til egentid. Jerusalem har et vell av spisesteder og severdigheter å velge mellom – valget er ditt! 

I kveld ved solnedgang starter feiringen av Independence Day og det er planlagt konserter og samlinger i 

parkene sentralt i Jerusalem. 

 

Dag 6 – Onsdag 26. april – Independence Day - Israel 75 år   

Denne dagen gleder vi oss til å feire med israelerne!  

 

Dag 7 – Torsdag 27. april – Samaria 

Vi vil møte en representant fra Samaria kommune. Han vil vise oss utsikten fra fjellene i Samaria til alle 

de sentrale byene. Dette er for å gi oss innblikk i hvor lite landet er og hvorfor det er viktig at disse 

områdene forblir israelske. Her er også en fabrikk hvor arabere og israelere jobber side om side. 

Egentid når vi er tilbake på hotellet. 

 

Dag 8 – Fredag 28. april – Gamlebyen - Arkeologi 

Vi går Rampart Walls (dvs. vi går på muren rundt Gamlebyen) – en perle som er godt gjemt for både 

lokalbefolkningen og turister. Vi starter fra Jaffa Gate og ender ved Zion 

Gate og vi går til det jødiske kvarteret.  

Davidson Museum (arkeologisk museum) og the 

Southern Wall excavations (utgravninger som 

har foregått siden 1960-tallet) viser oss historien 

til jødenes tilknytning.  Opplev miljøet ved 

Vestmuren, som ligger i umiddelbar nærhet - 

hvor du kan putte inn din egen bønnelapp.  Hvis vi har tid før alt stenges for 

Shabbat avlegger vi tunnelen under Vestmuren et besøk også. 

 

Dag 9 – Lørdag 29. april – Sderot og ankomst Tel Aviv 

Etter frokost kjører vi til Sderot, byen som stadig blir utsatt for angrep fra Gaza-stripen. Vi vil få høre om 

hvilke dagligdagse utfordringer det byr på for innbyggerne å bo i et slikt utsatt område. 

Egentid når vi ankommer Tel Aviv. 

 

Dag 10 – Søndag 30. april – Carmel Market - Neve Tzedek - Jaffa   

Carmel Market er også en opplevelse for oss nordboere. Husk å prute! 

Neve Tzedek er bydelen med de små, trange gatene med unike butikker og gallerier. Her selges 

designartikler, eksklusive matvarer og kunst. 

Deretter til den gamle byen Jaffa som henger sammen med Tel Aviv, der vi inntar lunsj på arabisk 

restaurant og ser oss rundt. 

Hva med en halvtimes spasertur tilbake til hotellet? Hvor fristende er ikke et ettermiddagsbad i 

Middelhavet fra kritthvite strender?  

Siste kveld – vi samles for praktiske opplysninger angående avreisen i morgen. 

 

Dag 11 – Mandag 1. mai – Ben Gurion’s House - Independence Hall - Avreise Oslo 

Besøk i Independence Hall, bygningen hvor staten Israel ble (gjen)opprettet under det dramatiske møtet 

14. mai 1948. Guiding med film og opptak av David Ben Gurions tale. I tillegg får vi spesialomvisning i 

Ben Gurions hus som ligger i gangavstand fra hotellet vårt. 

 

Vi har avreise fra Ben Gurion Flyplass utenfor Tel Aviv med Brüssel Airline kl. 16.05 med ankomst 

Gardermoen kl. 22.05.  
 
 
 
 



 
Bosteder:  
Tiberias April 21-23, 2023  Royal Plaza  
Jerusalem April 23-29, 2023  Batsheva   
Tel Aviv April 29 - 1 Mai, 2023 Metropolitan  

 

 
PRIS, GRUNNPRIS FOR 11 DAGERS TUR, kr. 28.900,- PR. PERSON 
Prisen inkluderer:  

• Flyreisen tur/retur som beskrevet  

• Flyskatter kr. 1.850,-  

• Hotellovernattinger; 10 netter basert på dobbeltrom, halv pensjon, dvs. frokost og middag  

• Dagsprogram som beskrevet, guide og buss etter programmet, inngangsbilletter etter programmet 
 
Prisen inkluderer ikke: 

• Enkeltromstillegg kr. 10.100,- 

• Reiseforsikring som alle må ha, så kontroller at du har gyldig forsikring for turen  

• I Israel er tips en del av lønnen til guide og sjåfør. Dette er ikke inkludert i turprisen 
Den enkelte har med USD 65 som så blir fordelt til guide, sjåfør og hotellbetjeningen 

• Til lunsj stopper vi på steder hvor den enkelte selv kan bestemme hva de ønsker å kjøpe, ca. kr. 
200,- i snitt pr dag til lunsj     

         
Prisene er gitt på gjeldende flypriser og valutakurser. Det tas forbehold om programendringer og at 

det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 
 

 
PÅMELDING

 
Påmelding sendes som beskrevet i påmeldingsblanketten, på mail eller i posten. Bekreftelse, generell info 
og giro for innbetaling av depositum, kr. 2 000,- blir så tilsendt.      
 
Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. 
   
Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall ca. 1 måned før avreise. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte 
depositumsbeløpet fra.  Reisedokumenter oversendes ca. 2 uker før avreise.  
 
Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å gyldig forsikring for turen. Dersom du er 
usikker, så sjekk med ditt forsikringsselskap om reiseforsikring og avbestillingsforsikring. 
 
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med enten reiseleder Mette Johanne Follestad, tlf. 91525297 eller 
Gla’Tur tlf. 90 62 34 07  
 
Hvordan melde seg på turen: Påmeldingsskjemaet kan sendes: 

- på mail til reiseleder, mfolles@online.no   

- eller til post@glatur.no  

- pr. post til Mette Johanne Follestad, Brendsvollengene 14 B, 1383 Asker 
- eller til Gla’tur v/Rolf Solås, P. Rosenkrantzgt. 19, 4616 KRISTIANSAND. 
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PÅMELDINGSSKJEMA 
 

Jeg/vi melder meg/oss på tur til Israel 21.04. – 01.05.2023. Reiseleder Mette Johanne Follestad  
 
 
NAVN   (som i passet): ..................................................................................………………. …………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……. 
                
 
ADRESSE :..........................................................................………….................................................. 
 
 
TLF: ............................…… E-POST:.……….................…................................................................. 
 
  
POSTNR.:................................STED:................................................................................................. 
 
Romalternativ: 

ENKELTROM        DOBBELTROM    
 
Dersom du har spesielle kostbehov eller ønsker assistanse på fly, ber vi om at du gir informasjon om 
dette på nedenstående linje. 
 
............................................................................................………………………………………………. 
 
 
 
     Signatur: ………………………………………………………… 

 


