
Tur til Israel 23. mars til 2.april 2017 

 

 
2. klasse Filadelfia Bibelskole 

Reiseledere 

        
Wiggo & May Brit Skagestad   Øyvind & Bodil Valvik 

 



Din Reisepartner AS 
Magnus Barfotsvei 7a 
N-4633 Kristiansand 

 

Mob: +47 93 00 96 80 - E-post: harald@dinreisepartner.no - Web: www.dinreisepartner.no - Kontonr.: 3060.24.47827 - Org.nr.: NO 988 569 593 

 

 

På vegne av Filadelfia Kristiansand inviterer vi deg med på tur til Israel 23. mars til 2. april 2017. Filadelfia 
Bibelskolens 2. klasse vil også være med på denne turen og de vil bidra med lovsang og felleskap. Reiseledere er 
pastorene Wiggo Skagestad og Øyvind Valvik med sine respektive koner. Dette blir en tur du sent vil glemme og 
turen er for alle generasjoner. Hotellene er av god standard og busser av høy kvalitet. Alt ligger til rette for en 
fantastisk tur til Israel! 
 
Fly med Norwegian 
Torsdag 23. mars 2017  
0700 0750  Kristiansand – Oslo   DY 271  
0900 1010  Oslo - København   DY 3222 
1345 1905  København – Tel Aviv   DY 3790 

Søndag 2. april 2017 

1350 1740  Tel Aviv – Stockholm   DY 4546 
1830 1930  Stockholm - Oslo   DY 821 
2200 2250  Oslo – Kristiansand   DY 280 

PROGRAM: F=Frokost, M=Middag 

Program for turen* 
• Torsdag 23/3  - Avreise fra Kristiansand 0700 Ankomst Tel Aviv 1905 Bussen tar oss til Sadot Hotel rett ved 

flyplassen. (M) 
• Fredag 24/3 - Karmelfjellet, Nazareth village, Tiberias. Sjekk inn Maagan Holiday Village. Middag etter innsjekk 

på hotellrommet. (F+M) 
• Lørdag 25/3 - Gallileasjøen: Båttur, Jesu Båt museum, Kapernaum, Saligprisningens berg. (F+M) 
• Søndag 26/3 - Besøk til Safed, så videre til Golanhøydene. (F+M) 
• Mandag 27/3 - Vi drar nedover Jordandalen, besøker Jesus dåpssted (Yardenith), bader i Dødehavet, overnatter 

Leonardo Plaza Ein Bokek. (F+M) 
• Tirsdag 28/3 - Soloppgang på Masada, Oljeberget, 

Getsemanehagen, Via Dolorosa, overnatter på Ramat 
Rachel hotel. (F+M) 

• Onsdag 29/3 - City of David, Hiskiatunnelen, Øvresalen, 
Vestmuren/Klagemuren, Jødiske kvarter. (F+M) 

• Torsdag 30/3 -Gravhagen, Holocaust museet (Yad Vashem), 
Paktriarkenes gravsted i Samaria (Tel Shilo), videre til 
Netanya, sjekk inn Seasons Hotel. (F+M) 

• Fredag 31/3 - Fridag Netanya. (F+M) 
• Lørdag 1/4 - Fridag Netanya. (F+M) 
• Søndag 2/4 - Frokost og transfer til Ben Gurion flyplass for 

avreise til Norge kl. 1350. (F) 

* Program endringer kan forekommer pga uforutsette ting som 
skjer. 

Pakkepris:       
Ved 45 til 51 deltakere:   NOK 17.900,- per person del i dobbeltrom eller twin rom 
Ved 40 til 44 deltakere:   NOK 18.100,- per person del i dobbeltrom eller twin rom 
Barn 2 til 12 år:    NOK 3000,- i rabatt ved overnatting sammen med 2 voksne 
Enkeltromstillegg:    NOK 6000,- 

Prisen inkluderer: 

- Sightseeing ifølge program (rekkefølgen kan endres ved behov) 
- Sertifisert offentlig skandinavisk talende guide 7 dager 
- Aircontidition buss 8 hele dager & 2 transfers  
- 2 fridager i Netanya uten guide / transport 
- Inngangsbilletter som er inkludert : Nasjonal Park Billetter – Betesda dammen, Yad Vashem, Massada ,Gondol 
heis til Massada, Betlehem, Oljeberget, City of David, Hiskiatunnelen, Nasareth Village, Kapernaum, 
Saligprisningens berg, båttur på Galilea sjøen, Jesu Båt museum 
- 10 netter på hotell som beskrevet nedenfor. 

- Halvpensjon arrangert hele oppholdet (Frokost og Middag på hotellene) 
- Assistanse på Ben Gurion Airport ved ankomst og avreise. 
- Pilgrim sertifikat, kart, caps og ryggsekk. 

- Bærehjelp på flyplassen og ved hotellet 
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Prisen inkluderer ikke: 

- Drikke til måltidene 

- Tips til guider, sjåfører, lokale representanter og servitører. Her bør det beregnes cirka USD 75 per person 

- Minibar eller andre personlige utgifter 

- Inngangsbilletter på ting som ikke er nevnt i programmet 

- Lunsjer 

Følgende hoteller skal vi bo på:       

LOCATION  DATES  # OF NIGHTS  
 
BOARD  

HOTEL  

Apt area  23-24/03/17  1  
 
HB  

  

Sadot  

Galilee  24-27/03/17  3  HB  Maagan Holiday Village  

Dead Sea  27-28/03/17  1  HB  Leonardo Plaza Ein Bokek  

Jerusalem  28-30/03/17  2  HB  Ramat Rachel  

Netanya  30/03-02/04/17  3  HB  Seasons  

NB! Vi må ha minimum 40 påmeldte før turen går. HUSK Begrenset antall plasser så meld deg på i dag! 

Påmeldingsfrist 15. desember 2016 

Fyll gjerne inn påmeldingsskjemaet og send det til oss så fort som mulig. Begrenset antall plasser så det er 
førstemann til mølla!  

Har du flere spørsmål ta kontakt med oss på telefon 38043100 eller email harald@dinreisepartner.no  
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Avvik fra alminnelige vilkår for pakkereiser: 

DEPOSITUM/FORSKUDD 

Din Reisepartner fakturerer kunden et depositum pålydende NOK 2500,- for denne turen. I særskilte tilfeller kan 
depositumsbeløpet være høyere som i dette tilfellet som følge av underleverandørers tidlige betalingsforpliktelser, som ikke kan 
refunderes. 

 

AVBESTILLING:  

Frivillig avbestillingsforsikring kan tegnes hos Din Reisepartner AS og må tegnes ved påmelding. 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 et hvilket som helst forsikringsselskap 
inkluderer også som regel avbestillingsforsikring. 

AVBESTILLING VED SYKDOM:  

Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av turprisen selv dersom avbestillingen skyldes sykdom hos den 
reisende, ellers 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. 

AVBESTILLING MOT GEBYR: 

Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure betales et gebyr tilsvarende gruppens totale depositum (NOK 2500,- av tur 
pris x antall reisende). Som følge av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandører, betales:  

- NOK 750,- av turens pris ved avbestilling mer enn 105 dager før avreise. 

- NOK 1500,- av turens pris ved avbestilling 105 dager til 65 dager før avreise. 

- 50 % av tur prisen ved avbestilling fra 65 dager og frem til 35 dager før avreise 

-  100 % eller turens pris i sin helhet ved avbestilling mindre enn 35 dager før avreisetidspunkt 

Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise pga. manglende billetter, pass eller andre dokumenter, må 
den reisende betale reisen i sin helhet. 

 

GENERELLE BESTEMMELSER: 

Din Reisepartner opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent, tog, hoteller på den andre siden. 
Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved 
ufoutsette endringer, eller „Force Majoure” kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, 
endre dato for reisen, bytte av transportmiddel, overnattingsted o.l. Flytidsendringer på opptil 6 timer gir ikke grunn til heving 
eller kompensasjon. Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærthet av dette de siste 14 dager før 
reisen tar til konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må 
likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold vi fortsatt gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling 
av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten 
som påberopes som grunn for avbestilling var eller burde være kjent før bestilling. Din Reisepartner AS følger 
Utenriksdepartementets reiseråd. 

 

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM 

Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke 
valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Prisen for en tur er basert på et bestemt antall reisende, hvilket skal 
fremgå av turens program. Ved avvik fra dette antallet har Din Reisepartner AS anledning til å endre prisene eller kansellere 
turen ved for få påmeldte. Prisen fastsettes endelig når sluttfaktura sendes ut til de reisende. Normalt vil dette være om lag 50 
dager før avreise. Det er flyskattene og valutakursene på dette tidspunkt som legges til grunn for endelig pris. Sluttfakturaen vil 
forfalle 40 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anledning til å heve avtalen. Kunden skal skriftlig 
meddele sine krav om refusjon/ annullering til Din Reisepartner AS Dersom gruppen/ kjøper foretar endringer av bekreftet 
bestilling, forbeholder Din Reisepartner AS seg retten til å avkreve et administrasjonsgebyr på NOK 500 per endring. Informasjon 
om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal 
meddeles den reisende skriftlig. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil i program og kontrakt. 

  

 

 

 

 

 

 



Din Reisepartner AS 
Magnus Barfotsvei 7a 
N-4633 Kristiansand 

 

Mob: +47 93 00 96 80 - E-post: harald@dinreisepartner.no - Web: www.dinreisepartner.no - Kontonr.: 3060.24.47827 - Org.nr.: NO 988 569 593 

 

Påmeldingsskjema Israelstur 23. mars til 2. april 2017 

(Bruk helst STORE bokstaver) 

 

Navn:________________________________Adr:_____________________________________________ 

 

Navn:________________________________Adr:_____________________________________________ 

 

Tlf. dagtid:_______________Mobil:____________E-post:____________________________________ 

 

Ønsker å bo i dobbeltrom □ enkeltrom □ Yrke:_______________________________________ 

 

Ønsker å dele rom med:_______________________________________________________________ 

De som melder seg på alene men ønsker del i dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg 

hvis ikke antallet som ønsker å dele går opp. 

Ønsker tilbud på reiseforsikring JA □ NEI □  

 

Hvis ja, oppgi personnr.:_______________ 

Ønsker tilbud på avbestillingsforsikring: JA □ NEI □  

 

Hvis ja, oppgi personnr.:_______________ 

 

Oppgi personnummer for alle personer forsikringen skal gjelde for_____________________ 

 

Har reise - og avbestillingsforsikring: JA □ NEI □ 

 

Mitt forsikringsselskap:____________________Polise nr:_________________________ 

 

Opplysninger du mener vi bør kjenne til:____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(For eksempel: matallergier/spesielle kostbehov, bonuskort på fly, assistanse på fly etc.) 

Depositumskrav kr. 2.500.- blir fakturert ut så fort plass kan bekreftes. 

Sluttregning sendes ut til forfall ca. 8 uker før utreise. 

Påmelding sendes i en lukket konvolutt snarest til:  
Din Reisepartner AS  
Magnus Barfotsvei 7a 

4633 Kristiansand 

Telefon: 38043100 

Emailadresse: harald@dinreisepartner.no   

For selskapet, påmelding mottatt: □ 


