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Turteam:  Ariel Frøytland og Knut Harald Håland  

ISRAEL SECURITY WEEK - En opplevelse for livet! 

En tur til økt innsikt og forståelse av sikkerhet i Israel. 



Ariel Frøytland er koordinator i 

stiftelsen; Lev Leman Israel, som 

yter hjelp til nye immigranter i Is-

rael. Arbeidet har pa ga tt siden 1986. 

Han har bodd i Israel i over 32 a r, 

snakker hebraisk og har vært reise-

leder til landet mange ganger. Han 

studerer na  til a  bli autorisert guide 

i Israel (og er etter planen ferdig 

med studiene januar 2019).  

Knut Harald Håland er pensjonert 

politi. Han er svært reisevant og har 

vært i Israel flere ganger før. 

Er du opptatt av dagens situasjon 

i Midt-Østen og har lyst på en 

opplevelsesferie  kombinert med 

besøk til våpenfabrikk, trenings-

fasiliteter og informasjon om tek-

nologiske sikkerhetsløsninger og 

forelesning, også kombinert med 

gode frikvelder i Jerusalem, og en 

dag helt i ro ved Middelhavet? Da er 

dette turen for deg! Her fa r du en 

unik mulighet til a  bli med pa  et eks-

klusivt fagprogram som er like aktu-

elt for de som jobber med sikkerhet 

og etterretning, sa  som politi, vekte-

re, livvakter, ansatte i forsvaret og 

etterretningstjenesten. Pa  grunn av 

et spesielt og kostbart dagsprogram 

blir totalprisen for turen noe høyere 

enn en mer ordinær tur.  

Vi besøker: Jerusalem, Jordanelven, 

Judea ørkenen, Masada og Dødeha-

vet og mange flere steder. 

DAGSPROGRAM: 
Dag 1, lørdag / Shabbat 2. februar; 

REISEDAG NORGE – ISRAEL  

Vi reiser i fra Oslo  med Turkish Airlines  

via Istanbul til Tel Aviv. Mulig a  bestille 

tilslutningsbillett. Pa  flyplassen i Tel 

Aviv sta r buss og venter for a  kjøre 

gruppen til va rt hotell i Jerusalem.  

 

Dag 2, søndag 3. februar;         POLITI-

AKADEMIET / URBAN WARFARE,         

JERUSALEM  

Etter frokost besøker vi det Nasjonale 

politi akademi for en fascinerende og 

profesjonell tur for a  se deres spesielle 

treningsfasiliteter. Møte med senior in-

struktører og for a  se pa  de ulike stadie-

ne av treningen / utdannelsen.  

Deretter oppleve bruken av avanserte 

va pensimulatorer til bruk i opplæringen 

av forsvar av by og tettsteder. En ufor-

glemmelig og realistisk opplevelse i et 

skreddersydd treningsanlegg.  Frokost 

og middag pa  hotellet. 

 

In English:  “After breakfast, visit the 

National Police Academy for a fasci-

nating and professional tour of their 

special training facilities. Meet with 

senior instructors and watch the 

various stages of training.  

Later on, urban warfare activity - ex-

periencing the use of advanced 

weapon simulators. An unforgettable 

and realistic experience in a designa-

ted training facility”.  

Dag 3, mandag 4. februar:   BESØK 

VED EN VÅPENFABRIKK / CYBER 

START-UP  

Etter frokost, besøker vi en israelsk va -

penfabrikk som produserer noen av de 

mest avanserte og bestselgende va pen 

og tilbehør i verden. I tillegg skal vi ogsa  

fa  en oversikt over ny teknologi og ut-

styr fra sikkerhets- og va penverdenen. 

Deretter en tur til et sted med Cyber 

start up, og foredrag gitt av en Cyber-

forsvars og angrepsekspert.  

Frokost og middag pa  hotellet.  

  

In English:  “After breakfast, tour an 

Israeli weapons factory that manu-

factures the most advanced and best- 

selling weapons and accessories in 

the world. Also an overview of addi-

tional gadgets from the world of secu-

rity and weapons. Later on, a tour of a 

cyber start-up / lecture with a securi-

ty and cyber fighter expert”.  

 

Dag 4, tirsdag 5. februar; KRAV MAGA 

OG TRENINGS FASILITETER  

Etter frokost besøker vi en skole for 

opplæring av sikkerhetsvakter. Foreles-

ninger fra skolens leder, visning og gjen-

nomgang av Krav Maga-opplæring og et 

møte med senior trenings instruktører, 

besøk pa  et sikkert anlegg som en del av 

visning og undersøkelse av sikkerhets-

konseptet.  

Sa  til va rt hotell til middag og overnat-

ting  



 

- Krav Maga - forelesning og praktisk 

trening - den mest anerkjente israelske 

metoden for kamp sport / selvforsvar i 

verden  

Sa  tilbake til va rt hotell til middag og 

overnatting . 

 

In English: Sabotage and explosives 

(the history of the world's largest 

attacks)  

- Israeli intelligence – past, present 

and future  

- Body Guards – assassinations that 

changed the face of history  

- Krav Maga – lecture and practical 

training – the most recognized Israeli 

method of warfare in the world  

 

Dag 7, fredag 8. februar: JORDAN-

ELVEN – MASADA – DØDEHAVET - 

ØRKEN  

Vi starter dagen med panorama utsikten 

i fra Oljeberget over byen, og ser bymu-

ren og Tempelplassen godt her ifra. Et 

langt liv er ikke nok til a  fa  se alt i Jeru-

salem. Deretter sier pa  gjensyn til Jeru-

salem for denne gang, reiser ned til Jor-

danelven (Jesu da psplass, rett overfor 

Jeriko), Dødehavet (verdens laveste 

punkt) og til Masada, deretter gir vi an-

ledning til bading i Dødehavet.  Sa  drar 

vi via Arad, og den nordlige delen av 

Negev ørkenen, pa  va r vei til va rt hotell i 

badebyen Netanya ved Middelhavet.  

Kl. 20.30 Etter shabbats ma ltidet pa  ho-

tellet; Fellessamling!  

In English:  After breakfast we will 

visit a school for training security 

Guards: have a lecture by the head of 

the school, a viewing and review of 

Krav Maga training and a meeting 

with the senior training instructors, a 

visit to a secure facility as part of the 

viewing and examination of the secu-

rity concept.  

 

Dag 5, onsdag 6. februar;      TEKNO-

LOGISKE SIKKERHETSLØSNINGER  

Etter frokost vil vi tilbringe en hel dag, 

og lære/se, israelsk sikkerhets teknolo-

gi. Besøk ved et av Israels internasjonale 

selskaper, som produserer sikkerhets-

løsninger.  

Ettermiddag - fri.  

Sa  tilbake til va rt hotell til middag og 

overnatting  

“In English: «After breakfast, we will 

devote a whole day to Israeli techno-

logy for security and safety. Tour of 

an international company that pro-

duces security solutions Afternoon – 

free”.  

 

Dag 6, torsdag 7. februar;                  

FORELESNINGER  

Sabotasje og eksplosiver (historien til 

verdens største angrep)  

- Israels intelligens / etterretning- for-

tid, nutid og fremtid  

- Livvakter - mord som endret histori-

ens ansikt  

Dag 8, lørdag/shabbat 9. feb.; FRIDAG 

I NETANYA VED MIDDELHAVET  

Det er Shabbat og siste hele dagen for 

oss i Israel for denne gang. Nyt den! So-

ling og bading.  

Kl.17.00 Fellessamling, hvor vi oppsum-

merer va re opplevelser, og tegner inn pa  

va re karter hvor vi har vært, samt evalu-

erer litt fra turen.  

Ca. Kl. 20.00 I det en ny uke starter i 

Israel, etter middagen pa  kvelden, 

ga r vi ut sammen med folket pa  

byen. Her fa r du tid til a  gjøre de sis-

te innkjøp av gaver og suvenirer.  

 

Dag 9, søndag 10. februar:     

HJEMREISE  

Vi sjekker sa  ut av hotellet, og blir 

fraktet med buss til Ben-Gurion fly-

plass i Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, pa  

gjensyn, til Israel for denne gang, og 

gleder oss allerede til neste tur, (om 

Herren dryger, og gir oss enda en 

gang en slik mulighet).  

 

Vi skal også få treffe og bli kjent 

med israelere under turen. Dette 

blir naturlig flettet inn på passen-

de dager og kveldssamlinger. Gled 

dere!  

 

Velkommen med på en ufor-

glemmelig tur! 



Turpris  

Grunnpris Kr 24.850,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.705,- (pr. mai –18, kan endres) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet samt forelesning 

•  Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 40 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 4.725,- 

• Reiseforsikring (alle må ha).  
 

 

Flytider 

TK1752 Oslo—Istanbul 1140 1730 

TK 864 Istanbul —Tel Aviv 2030 2135 

TK 865Tel Aviv—Istanbul 0855 1220 

TK1753 Istanbul—Oslo 1425 1630 

 

Bosteder 

02 – 08/2  Prima Kings Hotel, Jerusalem 

08—10/2 King Solomon Hotel, Netanya 

  

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortlø-

pende. På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn 

påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene påmeldinger kan vi 

ikke garantere plass på turen. Prisene er gitt på gjeldende 

tariffer og valutakurser basert på min. 20 betalende 

deltakere. Vi tar forbehold om programendringer og at det 

melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. Vi tar også 

forbehold om endringer i valutakurser, devaluering, uforutsette 

avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignende.  

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i 

god tid før avreise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  

 

Påmelding på nettet;   

www.plussreiser.no/reiser/haland      

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra 

Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· 

Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

http://www.plussreiser.no

