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                         Preliminärt program/uppdaterat 2018-11-06 

 Yrkesinriktad biodlarresa till Israel  17 – 24 februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Flyg från Arlanda, 18 platser 

17 februari Stockholm – Tel Aviv 07:00-12:35 

24 februari Tel Aviv – Stockholm 13:35-17:30 

Flyg från Köpenhamn, 2 platser 

17 februari Köpenhamn – Tel Aviv 06:55-12:15 

24 februari Tel Aviv – Köpenhamn 13:15-16:55 

Preliminärt programförslag med reservation för förändringar: 
 
Dag 1   17 februari söndag  

  Ankomst till Ben Gurion flygplats, transfer med svensktalande guide (inkl ”lunch box”)  

Vi åker norrut till Kibbutz Evron där Edens pappa tar emot. Därifrån vidare till en ung  

biodlare på Kibutz Malkiya. Incheckning på Malkiya Travel Hotel (2 nätter) 

 Middag på hotellet  

 

Dag 2 18 februari måndag 

 Efter frukost på hotellet åker vi till Kibbutz Manot där vi träffar biodlare Noga Reoven. 

 Hon har 1000 bisamhällen och sysslar även med drottningodling och utbildning av biodlare.   

Vid lunchtid är vi på Kibbutz Eilon, lunch på egen bekostnad. 

Vi åker vidare och tittar på Korsriddarnas Tempelriddarborg, därefter kommer vi till byn Iblin 

för ett besök hos biodlare Salin. Hennes son är specialist på att blanda honung med hälso-

bringande örter av alla slag.  Tillbaka till Malkiya och middag på hotellet. 

  
Dag 3 19 februari tisdag 

Frukost på hotellet, därefter beger vi oss i riktning mot Golanhöjderna. Vi besöker Kibbutz Dan 

som ligger vid foten av Hermonberget.  Här sysslar de med pollineringsprojekt av olika slag. Vi 

fortsätter till Golanhöjderna för att se biodling i högt läge. Efter lunch kommer vi till Givat Yoav 

där vi träffar biodlaren David Elin, som visar oss sin biodling i ett lägre höjdläge. På väg mot Tel 

Aviv tittar vi in på en anläggning där man pressar olivolja,  kort besök men vi hinner provsmaka! 

Färden går vidare till Hotel Olympia i Tel Aviv, där vi checkar in  sen eftermiddag (för 5 nätter).   
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Dag 4 20 februari onsdag  

Frukost på hotellet. På förmiddagen besöker vi Weizmanninstitutet, där bedriver man bland 

annat  forskning om bin. De kommer att berätta om olika forskningsprojekt som pågår där. 

 Det blir även besök i Weizmann residens. Chaim Weizmann grundade institutet och han blev 

förste presidenten i staten Israel (1949-1952). Lunch (på egen bekostnad) innan vi åker vidare 

till biodlaren Doron Livne i byn Kfar Bilu, som jobbar med bland annat avel på bin. På vägen 

tillbaka till hotellet stannar vi (om tiden medger) till i Jaffa, en av världens äldsta hamnstäder.   

  
Dag 5 21 februari torsdag 

 Efter frukost på hotellet gör vi ett besök på Volcani Center, israeliskt jordbruksforskningscenter. 

Det fungerar som forskningsarm vid ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling i staten 

Israel. Där får vi träffa Victoria, som är professor i biodling och binas biologi. Här på forsknings-

centret ser man biet i jordbrukets perspektiv. Efter lunchen (på egen bekostnad) kommer vi till 

Moshav Avigdor, där vi får träffa ordföranden i Israels biodlareorganisation, Boaz Kanot, som 

själv driver ett biodlingsföretag med 4000 samhällen. På vägen tillbaka till hotellet stannar vi till 

i en tempelriddarby från 1800-talet.  

 

Dag 6 22 februari fredag (helgdag) 

 Besök i Jerusalem runt Jerusalems berg. På eftermiddagen blir det en vinprovning.  

 

Dag 7 23 februari lördag  

 Efter frukost på hotellet i Tel Aviv återvänder vi till Jerusalem för en rundtur i gamla stan. 

På kvällen blir det en gemensam avslutningsmiddag i Tel Aviv (ingår) 

Dag 8 24 februari söndag 

Frukost och transfer till Ben Gurion flygplats med svensktalande guide. 

 

 

Priserna är estimerade priser och baserade på idag gällande priser och valutakurser. Vi reserverar oss för 

eventuella förändringar som står utanför vår kontroll både i program och priser. Beräknat på minimum 17 

personer. Flygpriserna är baserade på idag aktuella flygskatter, kan justeras vid biljettering. Programmet är 

preliminärt och kan komma att justeras.  

 

Cirka-pris:  18 000 sek per person   
(OBS!  Priset gäller för dem som finns på prel anmälningslista per 2018-10-15, flygstolar bokade med namn) 

 

I priset ingår: 
- Flygresa med Norwegian från Stockholm t/r inklusive flygskatter, 2 incheckade bagage ingår 

- Logi i dubbelrum inklusive frukost (7 nätter) 

- Grundprogram enligt ovan med svensktalande guide samt busstransporter under vistelsen i Israel 

- Måltider som ingår: 2 middagar på Travel Hotel, 2 luncher och 1 middag i Tel Aviv (måltidsrycker ingår ej) 

- En flaska vatten per person/dag i bussen 

- Lokal dricks till chaufförer och guider ingår 

- Boende för guide och chaufför ingår (Guide Yoni Ela är inbokad) 

 

Tillkommer: 

- Enkelrumstillägg sek 3 650 per person 

- Måltidsdrycker betalas på plats 

 

Bokningsvillkor: 
Sista avbokningsdag 21 november 2018, därefter gäller 100% kostnad vid avbokning (anm: flygbiljetterna är 

ombokade med namn enligt intresselistan per 2018-10-15) 

Vid eventuell avbokning av ett halvt dubbelrum tillkommer enkelrumstillägg för den kvarvarande resenären. 
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Hotell: 

 

Malkiya Travel Hotel –är beläget i Kibbutz Malkiya området. Bokat 17-19 februari, 2 nätter, standard rum. 

Beläget ca 30/40 minuter från Manot Kibbutz och ca 40/50 minuter från Merom Golan. 

https://www.travelhotels.co.il/eng/Travel_hotels/Malkiya_TravelHotel/  

 
 

Olympia Tel Aviv Hotel – är beläget i centrala Tel Aviv med 2 minuters gångavstånd till stranden och Tel Avivs 

marina. Bokat 19-24 februari, 5 nätter, standard rum. 

http://www.olympiahotel.co.il/  
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Övrig information 

Det är viktigt att ha avbeställningsskydd, kan finnas i hemförsäkringen, eller kan läggas till, men det är viktigt 

att kontrollera vad som gäller för din del. Avbeställningsskydd kan även tecknas via ex ERV, 6% av resans pris. 

Kan beställas via BQ Travel, detta måste då göras innan anmälningsavgiften ska betalas. Kontrollera även att du 

har en heltäckande reseförsäkring. ERV erbjuder en Grupp- o Konferensförsäkring som gäller både privat eller i 

tjänsten, denna kan också beställas via BQ Travel (numera min 3 personer).  

 

BQ Travel/Vetlanda Resebyrå står för garantier gentemot Kammarkollegiet samt innehar den s.k utvidgade 

ansvarsförsäkringen via Europeiske, men det är vars och ens eget ansvar att tillse att man som resenär har rätt 

och fullgott försäkringsskydd.  

 

Bokningsvillkor:  

Ni som finns med på intresseanmälningslistan per 2018-10-15 har flygstolar preliminärt inbokade med era 

namn. Sista avbokningsdag är 21 november 2018, därefter gäller 100% kostnad vid avbokning. 

 

Ni som önskar följa med på resan kan fortfarande göra det och bör anmäla detta snarast möjligt, bokning av 

ytterligare flygstolar sker i mån av plats.   Avresa från Stockholm/Arlanda alt Köpenhamn med direktflyg till Tel 

Aviv. 

 

Kontakta  Freddy Duwe på tel 070 510 70 54  eller mail:  freddy.duwe@telia.com 

  BQ Travel / Lena Franson tel 070 591 91 54 eller mail:  lena@bqtravel.se 

 

2018-11-06  

 

VETLANDA RESEBYRÅ AB                  TRAVELNET GROUP 
Box 38, 574 21 Vetlanda  Tel 0383-19150                  bqtravel@vetlandaresebyra.se  
Besöksadress Brogårdsgatan 16                  Org nr 556479-4070                   www.vetlandaresebyra.se 

In- och utresebestämmelser 
Svenska medborgare behöver inte visum för att resa som turist till Israel upp till 90 dagar. Dock krävs ett pass 

som är giltigt minst 6 månader efter utresedatum samt en returbiljett. Resenärer kan vända sig direkt till de 

israeliska myndigheterna, t.ex. Israels ambassad i Stockholm, för att vid behov få dessa uppgifter bekräftade.  

Vid inresa till Israel får svenska resenärer nu ett inresekort i passet (ett s.k. Border Control Entry Permit) istället 

för en stämpel. Detta kort är ett bevis på att inresan i landet skett legalt och ska behållas i passet under hela 

vistelsen i Israel och de palestinska områdena. Kortet kan också komma att efterfrågas vid kontroller till 

övergångar till Palestina. Även hotellen efterfrågar detta kort vid incheckning. 

Utrikesdepartementets hemsida gällande reseinformation 

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/  

 


