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K jell och Gunilla Lindstedt er ledere for Avancemang, 
og har siden 2006 organisert egne reiser til Israel. De 

har gjennom sitt eget personlige preg, smittende glede og 
entusiasme, raskt bygget opp mye tillit blant de reisende. 
Noe som er høyt verdsatt, er deres evne til å blande hu-
mor med dypeste alvor, og dermed gi sitt reisefølge mange 
minneverdige øyeblikk. Evalueringene etter en slik reise, 
taler for seg selv, og sluttvurderingen har aldri vært under 
9,30 av 10 mulige. Avancemang er også arrangør av denne reisen på vegne av, og i sa-
marbeid med Kanal 10, den kristne TV-kanalen.

Börje Claesson er eier og administrerende direktør på 
Kanal 10 Norge og Sverige. Han og hans kone, Britt, 

viser en smittende energi og ambisjon i sitt arbeid, for å få 
Kanal 10 til å nå så mange hjem som mulig i de ulike lan-
dene. Kanal 10 er initiativtaker for turen til Israel og støt-
ter Israel lidenskapelig på ulike måter. I løpet av reisen 
får du mulighet til å bli bedre kjent med dette dynamiske 
paret. Det er lett å bli smittet av Börjes optimisme og hans 
evne til å se muligheter overalt. 

Les mer om Kanal 10 på: www.kanal10norge.no

Velkommen til Israel sammen med Kanal 10!

Bli med på en historisk tur til Israel, landet som Jesus 
vandret rundt i. Reisen til landet i bibelen, sammen med 

Kanal 10, vil bli helt spesiell. Vi har booket 10 busser, og 
disse vil vi fylle med både nordmenn, svensker og finner.

La deg sjarmere av det landet som ikke etterlater noen 
besøkende uberørt. Du får besøke steder som vil gjøre et 
sterkt inntrykk på deg. Storslått landskap og natur, blandet 
med Jerusalems pulserende byliv. Og ikke minst fellesskap, 
glede, sang og musikk av ymse slag. Les brosjyren og bestill 
deretter din plass på reisen. Velkommen til Israel!

FOTON: PRIVAT (OM INGET ANNAT ANGES)   LAYOUT: BILL MATTSSON/KJELL LINDSTEDT   TRYCK: TRYCKERIET, ÄLMHULT
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Velkommen til Israel sammen med Kanal 10! V i starter vår reise i 
det vakre og kuperte 

Galilea. Vi bor ved Gene-
saretsjøen og herfra tar vi 
dagsturer i området. Buss-
ene vil kjøre forskjellige 
utflukter, for at det skal 
være så lite trengsel som 
mulig.  Båtturen på Gene-
saretsjøen, der Jesus gikk 
på vannet, vil bli gjennom-
ført i puljer. Det kommer 
til å bli en unik opplevelse 
når vi stopper motorene på 
sjøen, fører båtene sam-
men, for deretter å ha en 
samling på sjøen.
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V i besøker Kapernaum, Jesu by, hvor det skjedde så mye som vi kan lese om i Bibelen. 
Den såkalte Petersplassen, eller Tabgha, er også et populært sted. Det var her Jesus 

viste seg for disiplene etter oppstandelsen, og hvor han spurte Peter: ”Elsker du meg”. Vi 
reiser til plassen hvor Jesus holdt bergprekenen. Selv i dag, sies det at det er den beste 
talen noensinne som er holdt. Herfra har du en formidabel utsikt over innsjøen og ned 
mot Jordan-dalen.



E n av dagene, er det Golan som blir 
utforsket. Å komme hit opp er en 

”nødvendighet” for alle besøkende til Is-
rael. Utsikten er helt fantastisk, ikke minst 
fra Peace Vista, et utsiktspunkt med et 
storslått utsyn. Vi besøker den lille byen 
Katzrin, hvor det vil bli tid til å handle 
blant annet i en av de beste sølvsmeder i 
Israel. Vi kjører forbi de fruktbare slettene 
og får høre om det verdensberømte og ef-
fektive landbruket. Selvfølgelig får vi også 
høre mye om de moderne krigene, som har 
utspilt seg her ute.

Fra fjellet Bental, ser vi langt inn i Syria, 
og opp over det majestetiske fjellet Her-
mon, mens vi hører om de merkelige hen-
delser som fant sted her oppe 1973. For 
de som er eventyrlystne, finnes det en mu-
lighet for å utfordre sine klaustrofobiske 
følelser, ved å utforske skyttergravene og 
den underjordiske bunkeren.

V i prøver også å besøke nasjonalparken 
Banias ved Cæsarea Filippi. Her får vi 

se en av Jordan-elvens kilder, hvor vannet 
renner direkte ut fra grunnfjellet. Vi ser 

også utgravningen av et Pan tempel, som 
har en interessant forbindelse til Jesu opp-
hold i området.

For de som allerede har vært på disse 
stedene før, blir det gitt en mulighet for 
å bestille et annet opplegg, med besøk til 
den gamle og høytliggende byen Safed, 
med sin svært interessante historie, den 
store korsfarerborgen Nimrod mm. Mer om 
alternativene i et senere brev til de som 
bestiller turen.

Og selvfølgelig blir det mulighet for en 
dukkert for den som vil i Genesaretsjøen, 
en god mulighet hvis noen ønsker å prøve 
å gå på vannet…

Dåp, vil vi ha en av dagene i Galilea. Det 
vil bli gjennomført på Yardenit langs 

Jordanelven. Dåpsområdet er utarbeidet 
av den Israelske staten. Her har vi en fin 
stund når vi døper dem som registrerte seg 
for dette. Det blir en op-
plevelse som ingen vil 
glemme, verken for de 
som blir døpt eller for de 
som er vitne til dette.
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Personvern
Ved bestilling av reise med Avancemang, oppgir du dine personlige data 
som navn, adresse og personnummer. Når du bestiller en reise, er du er 
enig i og godtar våre vilkår og betingelser, at vi sparer og bruker denne 
informasjonen, til å fullføre våre forpliktelser overfor våre kunder.

Som kunde har du ifølge loven rett til å få informasjonen som vi har reg-
istrert om deg. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrel-
evante, kan du be om at det rettes eller fjernes. Kontakt oss i så tilfellet. 
Vi vil aldri gi ut din personlige informasjon til tredjepart.

Retningslinjer for påmelding, betaling og avbestilling.
Du kan registrere deg for reisen ved å betale registreringsavgiften på 1500 
N.kr /pr. pers iht. informasjonen i påmeldingsbrevet. Seinest 15.06. 2012 
betales ytterligere 2 000 N.kr/ pr. person. Sluttsummen skal betales sein-
est den dato som står på sluttfaktura, som vanligvis er 45-60 dager før 
avreise.
• Du kan avbestille reisen opp til 6 måneder før avreise, med kun et avdrag 
på 200: - for kostnader.
• Inntil 45 dager før avreise, kan du avbryte med en kostnad på 5% av 

prisen, men dog ikke mindre enn 700kr.
• 45-30 dager før avreise vil en avbestilling koste  25% av reisens pris.
• 30 dager og senere koster en avbestilling 50% av reisens pris.
• 7 dager før avreise vil en avbestilling koste 100%.

I forbindelse med at man melder seg på reise, kan du også tegne en 
avbestillingsforsikring, som gjør at du får full refusjon ved avbestilling for 
eksempel ved sykdom, ulykke, etc. Forsikringen gjelder uten egenandeler. 
En legeattest er påkrevd.

Hvis vi som et reisebyrå avbryter reisen på grunn av uro på reisemålet, 
eller på grunn av for få deltakere, vil vi informere de reisende om dette 
seinest 4 uker før avreise. I slike tilfeller blir hele beløpet som hver re-
isende har betalt for reisen, tilbakebetalt.

Vi forbeholder oss retten til prisendringer som ligger utenfor vår kontroll, 
noe som kan skyldes økt pris på flybilletter, flyplass skatter, valutakurser, 
etc. Vi forbeholder oss også små endringer i programinnhold og eventuelle 
feil i brosjyren, og hvis en gruppe blir mindre enn regnet med, kan det 
hende at noen av reiselederne uteblir. 

Garantier. Reisen dekkes av lovfestede garantier.

Vilkår og betingelser, personvernerklæring, kansellering, etc.

Priser og reisemuligheter
Det finnes to alternativer for de som reiser fra Norge.

Hovedreisen er fra
 tirsdag 9. til tirsdag   16. oktober. 

Vi flyr med et eget innleid fly fra 
Gardermoen. Avgangstider er ennå 
ikke bestemt, men tror at det vil 
bli klokken 12 den 9. og retur ca. 

kl. 15, den16. Dette er veldig gode 
reisetider, hvor du kommer ned til 
Israel i god tid og hvor hjemreisen 

til Oslo vil bli tidlig kveld. 

Prisen er 
11.990 N.kroner. 

(170 seter)

Vi jobber med et alternativt reiseopplegg for de som har vært i Israel tidligere, og for de som ønsker seg 
litt større utfordringer. Dette kan du ta stilling til, når du har meldt deg på, eller om du gir beskjed til 
oss. Men plassene er begrenset og det er ikke mulig å hoppe mellom reisemuligheter, men det man har 
valgt, deltar man også på.

Det finnes også et alternativ for deg 
som ønsker å bli litt lenger. Da er 

utreisen mandag morgen, 8. oktober, 
med retur til Oslo natt til 20. oktober. 
Du får en fridag ved Genesaretsjøen i 
begynnelsen av reisen, og deretter fra 
den15, flotte dager med sol og sjø i 

Eilat. 
Pris: 13 890 NKR. 

Ønsker du å bo litt ekstra fint og veldig 
nær stranden, kommer det tillegg på 

320 N.kr / person (45 plasser)

Inkludert i prisen. Flybilletter, reisegaranti, tips til 
guide, buss, alle inngangsbilletter (unntatt Masada), 
frokost og middag hver dag, artistforestillinger, reiseled-
er på flyet og et herlig fellesskap.

Ikke inkludert i prisen. Lunsjer, fly skatt (1590 N.kr 
for innleid fly og 1500 på det lengre alternativet), tips 
til sjåfør og hotell (ca. 380/voksen, for lengre reise 
430), drikke hvis du ønsker noe annet enn vann. Denne 
reisen starter på flyplassen ved avreise.

Enkeltroms tillegg er 2450 N.kr. Rabatt for barn 
(barn under 12 år) er 1300 N.kr på innleid fly, 
og 1700 for det lengre alternativet.

TIL ISRAEL 
fra 11.990:-
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Hoteller
Ved Genesaretsjøen bor vi på Golan Ho-
tel og Hotel Leonardo, som har en fan-
tastisk utsikt over innsjøen og Golan 
høydene, helt bort til Hermon fjellet. 
Begge hotellene ligger i byen Tiberias 
langs innsjøens vestside.

I Jerusalem bor vi på Ramada Royal. 
Det er et stort hotell hvor vi har god 
plass.

For de som reserverer en lengre tur 
med noen dager i Eilat, har vi tre ho-
teller å velge mellom. Det er Nova 
og Astra Nirvana. Det er fine og ny-
oppussede hotell med flott utsikt og 
gangavstand til stranden. For de som 
ønsker å bo litt ekstra fint, er det Ho-
tel Cæsar med en flott beliggenhet nær 
stranden og en høy standard.

Flytider
Din flytid, vil være i ditt bekreftelses-
brev, som du får så snart du har bestilt 
reisen. Du kan også ringe for ytterlig-
ere informasjon.
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Galilea fredag   12. 
oktober og kurs 

mot Middelhavet. Det 
blir besøk i Nasaret, 
hvor vi ser på utsikten 
over byen og besøker 
Nasaret Village. Vi 
forflytter oss tilbake 
2000 år og ser hvordan 
folk bodde og jobbet 
på Jesu tid. Dette er 
en populær attraksjon, 
spesielt det å møte en 
levende snekker, som 
ser ut som om han er 
fra Jesu tid! Her spiser 
vi et måltid, tilberedt 
som de gjorde det for 
lenge siden. Brød og 
suppe, etc.. som smaker 
godt.

Den alternative 
reiseruten, omfat-

ter steder som Tabor 
fjellet, Megiddo, og 
event. Beit She’an 
og Sachne ved fjellet 
Gilboa. Andre reiser fra 
Nasaret til Muchraka på 
Karmelfjellet, hvor op-
pgjøret mellom Elias og 
de 400 Ba’al-profetene 
fant sted. Herfra har vi 
en fantastisk utsikt rett 
ut over Middelhavet.
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V i reiser videre til Cesarea ved havet, 
hvor vi besøker den berømte byen, 

bygget av romerne. Amfiteatret, fremde-
les i bruk i dag, ser film, vi gjør oss kjent 
med Cæsars Palass og Paulus fengsel, ja 
selv den store hippodromen, som fortsatt 
står like ved stranden. For den eventyr-
lystne er det anledning til å snorkle med 
et kart og se på den ødelagte havnen 

med sine tårn, som er under vann. Etter 
litt tid med avslapping og forfriskninger, 
går vi til en av de romerske akveduktene 
som går langs sjøen. For de som ønsker 
det, er det tid til en forfriskende dukkert 
i Middelhavet, om ikke bølgene setter 
en stopper. Så er det på tide å reise opp 
til byenes by, Jerusalem.
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J erusalem er høyt plassert og når Bi-
belen sier “La oss dra opp til Jeru-

salem” er det plutselig veldig forståelig. 
Når vi kjører inn i byen vi hører sangen 
“The Holy City” over bussenes lydanlegg 
og da er ikke tårene langt unna. Vi sjek-
ker inn på hotellet og deretter smaker 
det godt med middag.

Jerusalem er en by som er full av op-
plevelser. Man merker fort blandingen 
av språk, kultur og religion som er sam-
menpresset på et svært lite område. Vi 
møter opp på Scopusberget for en mor-
gensamling med utsikt over gamlebyen. 
Deretter er det opp til Oljeberget, stedet 
for Jesu himmelfart og hans gjenkomst, 
som vi jo venter på. Det vil bli et besøk i 
Tårenes Kapell, stedet der Jesus gråt over 
byen og i hagen Getsemane, et sted for 
stillhet og refleksjon. Vi opplever også 
den fantastiske “Alle nasjoner kirke” og 
ser de gamle oliventrærne utenfor, hvor 
noen av dem definitivt fantes i Jesu tid, 
men da som unge trær.

ERUSALEM
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Betesda er stedet for en av Jesu mirakler, og 
her har de avdekket de virkelige dammene. Her 

har vi en samling. Deretter går vi inn i Santa Anna 
kirken og gir en smaksprøve på hvor dyktige kirke-
sangere vi er. Vi tester den enorme akustikken og 
synger i kor. En opplevelse som det virkelig blir satt 
pris på, i løpet av reisen.

Vi går på deler av lidelsens vei, Via Dolorosa, 
hvor Jesus bar sitt kors på vei til Golgata.

Det er et enormt folkeliv og handel i denne gat-
en. Vi går inn i gamlebyen og spiser en enkel lunsj. 
Der vil det være tid til shopping. For de som vil, blir 
det besøk i Grav kirken.

Vestmuren, eller som vi noen ganger kaller det, 
Klagemuren, er en spesiell opplevelse. Det er 
mange som kan vitne om et sterkt og påtagelig 
Guds nærvær på dette stedet. Alle får muligheten 
til å gå frem til muren, dels for å se den aktiviteten 
som foregår der, men også for å ha sin egen stund 
der. Folk går frem med et stort alvor til muren, og 
klager og gråter i sin iver etter å nå Gud.
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P å Sionfjellet finnes Kaifas palass, hvor 
Peter fornektet Jesus tre ganger, og 

hvor Jesus ble ført da han ble arrestert i 
Getsemane. Her måtte han tilbringe nat-
ten i en hule som alle som ønsker, kan få 
komme ned i. Så setter vi kursen mot Øvre 
Salen, stedet for pinsedagens mirakel, den 
første åndsutgytelsen. Her har vi en sam-
ling, og dette er også et av de øyeblikkene 
som mange nevner som et av de sterkeste 
øyeblikkene på reisen.

Hiskias mur, eller Nehemjas mur, hva 
man nå vil kalle det, ligger i det jødiske 
kvartalet som vi går gjennom. Vi ser også 
den nye Hurva synagogen, som har blitt et 
nytt landemerke i Jerusalem.

Vi besøker selvsagt også Jesu gravsted 
og Gordons Golgata. Her tar vi nattverd og 
så går vi inn i graven for å konstatere at 
den virkelig er tom.

Y ad Vachem er et sted som må besøkes. 
Det er en minneplass over alle de 

jøder som mistet livet under grusomme 
omstendigheter under andre verdenskrig. 
Her går vi på egen hånd, og ser hva vi 
ønsker å se. Vi besøker også minnesmerket 
for alle konsentrasjonsleirene, og siden 
går vi til barnas minneplass, som kanskje 
er det stedet som gjør sterkest inntrykk på 
oss. Vi må aldri glemme det som skjedde. 
Det skal aldri skje igjen.

Som et alternativ, vil vi også arrang-
ere et besøk til Davids by, Tempelin-

stituttet, Betlehem med hyrdenes eng, 
Davidsmuseet og Festningen, samt noen 
andre steder som vi vil komme tilbake til 
seinere. I tillegg er det en mulighet for 
å gå oppe på muren rundt gamlebyen, et 
alternativ for den eventyrlystne.
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i reiser ned mot Judea ørkenen og passerer Jeriko på 
veien. Kanskje klarer vi å arrangere det slik at noen 

kan gå inn i byen. Ellers kjører vi videre mot Dødehavet. 
Først drar vi til En Gedi for en spasertur opp til Davids 

kilde. Vi stopper ved Masada, det mektige fjellet, her slip-
per vi av dem som ønsker å ta denne svært så interessante 
ekstra turen opp til fjellet med gondolen. De andre reiser ned 
til Dødehavet for bading, sol og lunsj. Besøkende til Masada 
kommer ned til sjøen etter deres besøk på fjellet, og også 
de får tid til å flyte som korker i vannet, som består av hele 
33% salt.

Alle flyter, helt garantert! Huden blir silke myk etter badet. 
Det er også mulighet her for å handle de verdenskjente hud-
pleieproduktene fra Dødehavet.
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Masada - valgfri utflukt
På vei ned til Dødehavet, passerer 
vi det berømte og legendariske fjel-
let Masada. De som ønsker å ta turen 
opp dit, blir satt av ved foten av fjel-
let og hentes senere, slik at også de 
får muligheten til å spise lunsj og 
flyte rundt på Dødehavet. Utflukten 
kan bestilles og betales under reisens 
første dager. Kostnaden er ca. 130 
NOK .kr/ pr.person inkl. taubane og 
guide. Har du ikke vært på Masada 
før, bør du ikke gå glipp av denne 
muligheten til blant annet å se rest-
ene av Herodes ‘palass, og høre his-
torien om det jødiske opprøret og 
dets tragiske slutt.

Lunsjer
Disse er ikke inkludert i reisens pris. 
For å tilrettelegge for de ulike buss-
ene, forhåndsbestiller vi noen av 
lunsjene, her kan du velge mellom 
noen forskjellige alternativer. Det 
kan være en lett lunsj noen ganger, 
ofte laget av pitabrød med kylling, 
vegetar kjøttboller, eller lignende. 
Noen ganger er det et sted hvor vi får 
velge hva vi selv ønsker, ut av deres 
lunsjbuffé. Kostnaden for lunsj er på 
50-85 N.kr. / pr.person inkl.drikke.

Når vi kommer til Dødehavet, er 
det nok litt dyrere. Da kan vi regne 
med at en lunsj koster ca. 90-100 
N.kr. /pr. voksen, men da inngår 
også solsenger, garderober, dusjer 
og en mulighet for å få forskjellige 
behandlinger. Vi har fått en veldig 
god pris. I de fleste tilfeller betaler 
du ca. 150 N.KR.

Kvelds samlinger
En av kveldene ved Genesaretsjøen, 
blir det en stor felles kveldsamling, 
rett ved innsjøen. Det vil bli mange 
overraskelser, og vi kan love en masse 
glede og en atmosfære full av varme 
og fellesskap.

I Jerusalem, vil det bli en storsam-
ling en av kveldene, i kongresshallen 
på Ramada Royal. På søndag vil det 
bli en uforglemmelig utendørs kon-
sert, med mange deltakere og noen 
spennende overraskelser, som vi vil 
komme tilbake til.

Med oss på reisen har vi heldigvis 
mange talentfulle musikere og san-
gere. Vi har Frank Ådahl, Nenne og 
Emilia Lindberg, Kjell og Gunilla Lind-
stedt fra Sverige. Fra Norge kommer 
Per Söetorp og Edward John.

Edward

Frank

Per

Emilia

Nenne

Kjell & Gunilla
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Du som skal videre til Eilat, vil få 
noen herlige dager ved Rødehavets 

strand. Eilat har et veldig stabilt kli-
ma og det regner kun 3-4 dager pr. år. 
Vanligvis blåser det en fin bris gjen-
nom Aravadalen, som gjør at tempera-
turen er veldig behagelig. 

Utover det å ligge i solsengen ved sjøen 
eller bassenget, så er det nok å gjøre i 
Eilat. Et besøk til det berømte Undervanns 
observatoriet, må du ikke gå glipp av. Der 
får du følelsen av hvordan det er å være i 
et akvarium, fordi anlegget er bygget på 
revet. For her er det du som blir tatt i skue 
av fisk som svømmer fritt utenfor glasset. 
Det finnes også akvarier og basseng med 
mange spennende dyr i.

Det er også mulighet for å besøke Coral 
Reef, hvor du kan gå ut på en av bryggene 
og klatre ned trappen, og bare ligge der i 
vannet med dykkermaske på, og se disse 
enorme mengder fisk i alle slags farger og 
former. Veldig spennende. Hvis du er even-
tyrlysten kan du ta et dykkerkurs og lære 

deg å dykke. Det er også mulig å prøve 
mange forskjellige vannsportsaktiviteter. 

Utflukter i Eilat
Vi har to svært populære ekstra turer, som 
du kan velge i Eilat. I tillegg er det mulig 
å dra til fjellbyen Petra i Jordan, hvis noen 
er interessert, men det koster ganske mye 
og det er også en lang og slitsom reise. 
Guiden der er engelsktalende. Kostnaden 
for denne turen er vanligvis rundt. 1800 
kr. Pr. person. Men la oss få presentere våre 
to utflukter.

Timna Park ligger ca. 25 km nord for 
Eilat. Vi reiser med buss dit og siden kjører 
vi rundt i denne merkelige naturen, hvor 
man har brutt kobber i flere tusen år. Sa-
lomo hadde en stor kobbergruve her. Vi 
får se den merkelige “soppen”, Salomos 
søylegang, gruven, og deretter går vi gjen-
nom merkelige steinformasjoner, der fjellet 
skifter i alle farger og fasonger. Vi ser en 
3 D film om alt som har skjedd på denne 
plassen.
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Røde havet har også et høyt saltinnhold, 
men naturligvis ikke så mye som i Dø-

dehavet. Her er saltinnholdet på ca. 6 %, 
noe som betyr at man flyter fint. I tillegg 
er vannet veldig blått. 
At det kalles Rødehavet, 
har med fjellene å 
gjøre. Vannet er ca. 27-
28 grader varmt. En av 
dagene leier vi oss en 
seilbåt, og begir oss ut 
på havet i ca. fire tim-
er. Det er et soldekk om 
bord og vi får se Eilat, 
Akkaba og mye mer fra 
båten. Vi seiler ned til 
den Egyptiske grensen, 
hvor vi kaster anker, 

og da vil det bli mulig å ta en dukkert for 
de som ønsker å bade fra båten. Det finnes 
også et rev som du kan svømme til for å se 
på alle de fargerike fiskene. En deilig lunsj 

serveres på akterdekket, og 
når alle er mett, tilfreds, 
og ”ferdig-badet”, setter 
vi igjen kursen mot Eilat. 
Vi seiler forbi Undervanns 
observatoriet og Delfin 
anlegget, hvor vi fra båten 
kan se delfiner som hop-
per. Vi har et fantastisk 
fellesskap om bord med 
sang, musikk og mye latter. 
Denne turen er absolutt an-
befalt. Kostnader inkl. lunsj 
er ca. 250 kr pr. person.

Her har man også bygget en tro kopi av 
Tabernaklet, som Moses mottok beskrivels-
en til. Det er en sterk opplevelse å gå inn 
og se hvordan det ser ut og vi vil bli guidet 
av messianske jøder, som virkelig forsterker 
vår forståelse. Denne turen er veldig pop-

ulær og er sterkt anbefalt. Hele besøket 
tar ca. 4 timer, og ettersom vi reiser om 
morgenen, blir det tid etterpå til å bade 
og sole seg for den som vil. Kostnader ca. 
330 NKR.
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Mange av stedene vi besøker er såkalte 
“hellige steder”. Dette betyr at du bør vise 
respekt.

For kvinner er det viktig å dekke til skul-
drene og at skjørtet skal nå ned til knærne. 
Shorts er forbudt. Det går fint å ta med seg et 
sjal som du legger over skuldrene.

For mennene må buksene være minst halv-
lange, dvs. ingen kortere bukser eller shorts. 
Menn skal også ha tildekket skuldre, dvs halv 
ermet skjorte, T-shirt el.lign.

Fra ca.kl.17 fredag   kveld til rundt kl.18 
lørdag, er det sabbat og det meste stopper 
opp. Alle butikker er stengt. Noen heiser på 
hotellene er satt på automatisering, som 
gjør at de stopper i hver etasje, biltrafikken 
stopper i stor grad, og visse retter blir ikke 
servert. Dette kommer du til å få oppleve og 
vi må bare vise respekt for deres høytid. Fra 
lørdag kveld er alt åpent igjen som vanlig, 
og søndag er en vanlig 
ukedag.

Man kan drikke vannet 
fra springen, men vanligvis 
anbefaler vi de som ønsker 
å være sikker på ikke å bli 
syk, bare å drikke flaskev-
ann. Til måltidene blir det 
satt frem vann karafler på 
bordene, og det skal være 
filtrert, derfor går det fint 
å drikke dette. Ønsker man virkelig å være 
på vakt, bestiller man drikken til middag, 
som for eksempel flaskevann eller noe annet. 
Det betaler man selv og en slik drikke koster 
vanligvis ca. 10 kr på restauranten.  For øvrig 
kan man kjøpe flaske vann overalt. Det billig-
ste er å kjøpe vann i store flasker. På bussene 
selges også små flasker til kostpris.

Det er alltid mulig å ringe til lege. Skulle 
du bli syk og trenger medisinsk behandling, 
er det billigst å ta en taxi til nærmeste syke-
hus, men vi kan også rekvirere en lege som 

kommer til hotellet for å besøke deg. Da må 
man regne med at det koster ca. 600 kroner 
for et besøk, men da har han ofte med seg 
medisin. Beløpet får du tilbake når du kom-
mer hjem igjen, om du har en reiseforsikring, 
hvilket er en nødvendighet.

Været er ofte varmt, men noen regnskurer 
kan forekomme. I Galilea er det ofte en svært 
høy luftfuktighet, fordi vi er et par hundre 
meter under havoverflaten. Derfor er det 
viktig å drikke rikelig med vann hele tiden. 
Jerusalem er ca. 800 meter over havet og 
dette gjør at det kan være litt kjøligere på 
kveldene. Men en må regne med at det vil 
være dags temperaturer på mellom 25-35 
grader. Bussene har kjøleanlegg og det kan 
noen ganger føles litt trekkfullt. Derfor er det 
godt å ha en genser eller jakke tilgjengelig i 
bussen.

Du kan føle deg helt trygg i Israel. 
Vi reiser ikke gjennom noen urolige 

områder, og du vil føle deg trygg 
og rolig hele turen. Det er re-
ligionsfrihet i Israel og det 

vil du merke ved at du ser 
moskeer overalt. Mes-
sias troende jøder, har 

det ganske vanskelig 
og er ofte under-

trykt.

Bestill reisen ved å ringe Avancemang 0046 
470-81945 eller send en epost til info@
avancemang.se  

Du kan også bestille reisen via Kanal 10 
Norge: 47 77 50 77 eller sende en epost til 
info@kanal10norge.no 

Ønsker du ytterligere informasjon eller trenger 
fler brosjyrer å dele ut til andre, vennligst 
kontakt oss.
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Det er mange muligheter til å handle i Israel. 
Vi vil gi deg mer informasjon om dette i et 
senere brev før reisen. Men håndarbeid laget 
av oliventre, som for eksempel julekrybber, 
er et godt tips. Det er ikke uvanlig for folk 
som er med på reisen, at de har med seg en 
bestilling fra en kirke / menighet hjemme, 
om å kjøpe med en julekrybbe, som du uten 
problemer, kan få sendt hjem.

Utenfor Tiberias, vil vi besøke en kibbutz 
kalt Ginosar, her har de har en veldig fin 
butikk med gode priser. Dersom du ønsker 
å kjøpe noe spesielt, har de vakre smykker 
i gull, som er inspirert av ulike bibelord. 
Selvfølgelig er det også suvenirer å velge 
mellom.

Oppe på Golan, besøker vi en sølvsmed 
som jobber med sterling sølv, det fineste 
sølvet, men med svært gode priser. Her er 
det mye fint å finne, og det er et perfekt 
julegave tips.

Noen kommer til å besøke Nasaret Vil-
lage, hvor de også har en butikk. Siden hele 
dette stedet drives gjennom gaver, pleier vi 
oppfordrer våre passasjerer om å støtte dem 
ved å handle. Her finnes mye forskjellig som 
er laget av oliven tre, smykker og mye mer.

I Jerusalem er det ofte litt dyrere, men 
det er til gjengjeld et rikt utvalg. Foregår 
handelen i byen, så er det pruting som 
gjelder. Ellers blir man lurt. Gamlebyen er 
veldig hyggelig å handle i, og ofte kan du få 
det veldig billig. Men det kreves en jernvilje 
for ikke å betale for mye.

Eilat er en tollfri sone. Det finnes mange 
butikker her, men på grunn av tilstrømmin-
gen av turister, er det ikke spesielt billig. 
Du kan finne gode kjøp, men det er viktig å 
ikke kjøpe ved første anledning.

Shopping
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Velkommen med på reisen. Registrer deg på telefon. 0046 470 81 945 eller på 
Kanal 10 Norge, tlf. 47 77 50 77 Du kan også melde deg på via e-post som du 

sender til info@avancemang.se eller info@kanal10norge.no 
Oppdatert informasjon er tilgjengelig på www.avancemang.se eller www.kanal10norge.no

I samarbeid med

NORGE


