
 

 
 

 
Tel Aviv & Jerusalem  

10 – 13 oktober 2020 
 

YPO Sweden 
 

 
YPO SWEDEN bjuder in till en exklusiv resa till Tel Aviv och Jerusalem 10 – 13 oktober.  
 
Välkommen på en resa i sann YPO anda. Den här resan erbjuder ett gediget program med 
historiska och moderna programpunkter. Israel har en blomstrande ekonomi som i stort sett 
är helt kunskapsbaserad. Tel Aviv är världens näst största centrum för startup företag efter 
USA. Här lägger stora multinationella företag idag sina forsknings och utvecklings-kontor.   
De stora amerikanska techbolagen som Apple, Google, Microsoft och Amazon håller konstant 
sina ögon på alla innovativa företag som i Israel skapas dagligen. Vi besöker även Jerusalem 
och de Palestinska Territorierna under en dag för att bättre förstå komplexiteten av hur 
religion och politik påverkar regionen. Som ciceron på resan har vi med oss Peter Wik som 
under de sista 10 åren har besökt landet ett 20 tal gånger. 
 



	
	
	
	

 
Dag 1, lördag, 10 oktober, 2020                            Avresa Sverige 
 
11.05 Flyg lördag förmiddag med Turkish Airlines från Stockholm via Istanbul. 
15.35 Ankomst Istanbul 
16.55 Avresa från Istanbul 
19.05 Vi landar i Tel Aviv på kvällen kl 19.05. svensk tid 18.05. Väl på plats tar vi oss in 

till Tel Aviv och checkar in på hotellet. Vi bor på Carlton Hotel  
 https://www.carlton.co.il/en 

som är beläget vid Tel Avivs småbåtshamn och Gordon Beach. Hotellet har en 
underbar takterass med pool och bar. Här finns även SPA/Hälsocenter.  Alla rum 
på hotellet har gratis WIFI, luftkonditionering, en platt-tv med satellitkanaler. I 
de egna badrummen finns badrockar, tofflor, hårtork och lyxiga badprodukter. 
Carlton Hotel är ett av de bästa och mest omtyckta hotellen i Tel Aviv. 

 
Efter incheckning möter vi upp för en gemensam välkomstdrink innan vi äter 
middag i Jaffa på Restaurang Onza. Här sitter vi vid långbord tillsammans och 
njuter av en smakfull middag, med härliga konversationer och ett pulserande 
Jaffa i bakgrunden. 

 
Dag 2, söndag, 11 oktober                                     Jerusalem 
 

Frukost på hotellet 
 
Heldagsutflykt till Jerusalem och Betlehem. I Jerusalem börjar vi med att besöka 
Olivberget där vi har den klassiska vyn över staden. Härifrån ser vi Klippmoskén, 
Al-Aqsa Moskén samt den judiska kyrkogården. Därefter besöker vi Gamla 
Staden med dess spännande historia från tre av de stora religionerna: 
Judendom, Islam och Kristendom. Vi besöker Västra muren även kallad 
Klagomuren och promenerar längs Via Dolorosa fram till Uppståndelsekyrkan.    
 



	
	
	
	

 
 
 

 
Lunch äter vi tillsammans på The American Colony Hotel som ligger i närheten 
av Gamla stan. Byggnaden var först ett palats innan amerikanska pilgrimer samt 
svenska utvandrare från Nåås i Dalarna etablerade en koloni här. Sen det blev 
hotell har här skett flera fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina.  
 
Efter lunchen tar vi oss med buss genom gränsen till Palestina och vidare till 
Betlehem. Här besöker vi Födelsekyrkan som byggdes under 300-talet och är en 
av världens äldsta kyrkor. Kyrkan är helig för både kristna och muslimer. I 
Betlehem kommer vi även att se några av den anonyma konstnären Banksy’s 
kända graffitimålningar som finns runt om i staden. Vi ser även Banksy’s hotell 
”The Walled off Hotel” som öppnade våren 2017 och ligger precis vid muren i 
Bethlehem. Hotellet med ”The worst view of any hotel in the world”. 
 
Åter till Tel Aviv och middag på egen hand. 
 

 

 



	
	
	
	

 
 

 
Dag 3, måndag, 12 oktober                                     Tel Aviv 
 

Frukost 
 
Efter frukost kommer har vi ett fullspäckat program framför oss, där vi besöker 
olika företag i området. Visste ni förresten att efter Silicon Valley är Tel Aviv det 
mest entreprenöriella området i världen? Vi arbetar just nu med att ta fram ett 
program, där vi får ta del av det lokala näringslivet, givetvis i samarbete med 
YPO Israel.  
 

 Under dagen äter vi en enklare lunch  
 

På kvällen äter vi en gemensam middag på restaurant Aria.  
 
 
Dag 4, tisdag, 13 oktober                                         Tel Aviv 
 

Frukost 
 
Morgonpromenad utmed strandpromenaden för de som vill.  
Efter utcheckning 10.00 gör vi en grafittitur och får egen tid innan vi åker till 
flygplatsen kl. 13.30. Tel Aviv är känd för sin Bauhausarkitektur och sin scen för 
modern konst. Något som de är minst lika kända för är graffitin. Under 1,5 
timmes promenad kommer vi att lära oss mer om konststilen, konstnärerna och 
hur den speglar det politiska klimatet i Tel Aviv. 
På flygplatsen finns tid för att äta lunch på egen hand. 
Flyg med Turkish Airlines till Stockholm via Istanbul.   

16.35  Tel Aviv – Istanbul, ankomst Istanbul 18.55 
19.55 Istanbul – Stockholm, ankomst Stockholm 22.25  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

 
 

Pris 
Sek 18,900 per person i dubbelrum.  
YPO sponsrar med 2000 kr per person, då ordinarie pris är 20,900 kr. 
 
 
Priset inkluderar 
-Flyg med Turkish Airlines Stockholm – Tel Aviv t/r 10–13 oktober  
enligt flygtider i programmet 
-3 nätter, del i dubbelrum på Carlton Hotel inkl lokala skatter & serviceavgifter 
-3 frukostar på hotellet 
-Transfer med privat buss enligt program 10–13 oktober 
-Välkomstdrink 
-Välkomstmiddag på Onza Restaurant 10 oktober 
-Lunch på American Colony Hotel 11 oktober 
-Enklare lunch 12 oktober 
-Avslutningsmiddag på Restaurant Aria 12 oktober 
-Graffittitur 13 oktober 
-Heldagstur till Jerusalem & Betlehem inkl. inträden 
-Resegaranti via Kammarkollegiet 
 
 
Mot tillägg: 
Enkelrumstillägg – Sek 5,750 per person 
Dryck 
Övriga aktiviteter 
Tips till lokala guider & chaufförer 
 
 
Flygtider med Turkish Airlines: 
 
Stockholm – Istanbul 10 oktober 11.05-15.35 TK1794  
Istanbul – Tel Aviv 10 oktober 16.55-19.05 TK836 
 
Tel Aviv – Istanbul 13 oktober 16.35-18.55 TK787 
Istanbul – Stockholm 13 oktober 19.55-22.25 TK1791 
 
 
 



	
	
	
	

 
 
 

 
Bokningsvillkor 
Programmet är räknat på minimum 20 deltagare med dagens valutakurs 
1 USD – 9,76. Vi reserverar oss för valutakurs- och programändringar utanför vår 
kontroll. Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 
4,000 per person erlagts senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska 
vara oss tillhanda 40 dagar innan avresedatum. All betalning sker mot faktura.  
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa 
gäller SEK 4,000 i avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före 
avresa gäller 100% avbokningskostnad. 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska 
ERV för att skydda sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller 
olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Se över ditt försäkringsskydd och 
komplettera eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag.  

 
Om Relasian Travel & Event 
Relasian Travel & Event grundades 1997 och har sedan dess skapat event, 
konferens, studie- och Incentive resor över hela världen.   
www.relasian.com 

 
Anmälan och frågor 
Resan är bokningsbar fram till den 1 juni, men antalet platser är begränsat. 
Bokning av resan sker via bifogad länk: 

www.relasian.com/yposwedentelaviv 
 
 Vid frågor kontakta: 
Anders Wennerström, telefon 070-88 02 58, anders@relasian.com  
 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14–16, 113 23 Stockholm 
 
 
 
 

 


