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FR. 23/10
NORGE – ISRAEL

Avreise Gardermoen kl. 11.15 TK 1752
Ankomst Istanbul kl. 16.10
Avreise Istanbul kl. 18.05 TK 865
Ankomst  Tel  Aviv  kl. 20.05

Her venter buss og guide som tar oss til 
NATANYA og vårt hotell King Salo-
min. Lett måltid.

TI. 24/10
CAESAREA – KARMEL – TIBERIAS.
Etter frokost tar bussen oss til Caesarea 
ved havet hvor vi ser teateret, restene av 
kong Herodes palass, veddeløpsbanen 
og deler av den gamle korsfarerbyen. 

Vi fortsetter opp langs Middelhavet 
til Atlit, stedet hvor de jødiske immi-
grantene ble innlosjert når de kom til 
Israel fra Europa og andre steder. Så til 
Karmelfjellet til stedet hvor profeten 
Elias holdt til. Herfra har vi en fantas-
tisk utsikt ut til havet og over Jizreel/
Harmagedon sletten som vi skal kjøre 
over før vi ankommer Tiberias og vårt 
hotell Leonardo Club.  Frokost og 
middag.

ON. 25/10
OMRÅDENE RUNDT GENESARETSJØEN
Vi skal i dag oppholde oss ved Genes-
aretsjøen. Vi besøker Magdala, 
Bergprekenstedet, spaserer ned til 
Tagbha/Mensa Kristi hvor Jesus møtte 
disiplene etter oppstandelsen og til Jesu 
egen by Kapernaum. Vi stopper på 
østsiden av sjøen på kibbutz Ein Gev 
og her kan de som ønsker ta seg et bad i 
sjøen og kjøpe seg lunsj. Båttur på sjøen 
tilbake til Tiberias. Herfra setter vi 
kursen sørover til kibbutz Nir David for 
overnatting.
Frokost og middag.  
NB. Ta med badetøy og håndklede da det 

er mulighet for å bade i Genesaretsjøen 
mens vi er på kibbutzen

TO. 26/10
ROSH HANIKRA – AKKO – NASARET – 
NIR DAVID. 
Etter frokost setter vi kursen ut til 
Middelhavet og grensen til Libanon – 
Rosh Hanikra. Deretter til den gamle 
korsfarerbyen Akko før vi setter kursen 
tilbake til Galilea og Nasareth for 
å besøke kirken og utsiktspunktet. Så 
videre mot øst til Jordandalen til kib-
butz NirDavid for overnatting. Frokost 
og middag. 

FR. 27/10
NIR DAVID – JERUSALEM.
Vi begynner med et morgenbad i de 
varme kildene i Sakne før vi setter 
kursen sørover Jordandalen og til 
Qasser El Qud, dåp stedet i elven 
Jordan øst for Jeriko hvor Jesus ble 
døpt av Johannes. Kjører opp til Jeru-
salem og besøker vi Oljeberget med 
den fantastiske utsikten over byen og 
områdene omkring. Så spaserer vi ned 
til Tårekirken og videre ned til Getse-
mane. Deretter til vårt hotell Boutique 
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i Jerusalem. Frokost og middag.

LØ. 28/10
JERUSALEM - DØDEHAVET
Vi skal besøke jordens laveste punkt og 
setter kursen mot Dødehavet hvor vi 
besøker Qumran – hvor Dødehavs-
rullene ble funnet i 1947. Fortsetter 
til Ein Gedi hvor  David gjemte seg 
for kong Saul i hulen. Fortsetter til sør 
enden av Dødehavet til Ein Bokek for 
å ta et bad. Fortsetter tilbake til Jerusa-
lem. Frokost og middag.

SØ, 29/10
JERUSALEM
Vi besøker Mt Sion med nattverdsalen 
og Galikantu kirken hvor tradisjonen 
sier at Peter fornektet Jesus. Vi spaserer 
ned til Klagemuren og Davidsson 
Senter hvor vi ser hvordan tempe-
let var på Jesu tid. Fortsetter ned til 
Ophel-høyden og Davidsbyen. Går 
ned Warren Shaft til Gihon-kilden 
og avslutter ved Siloah-dammen. De 
som ønsker å gå gjennom Hiskias tunel-
len må ha sko som tåler vann og med-
bringe lommelykt. Frokost og middag.

MA. 30/10: 24/9
JERUSALEM
Vi begynner dagen i Yad Vashem, min-
nesmerke over falne jøder under annen 
verdenskrig, Så avslutter vi dagen med 
besøk i Eitanim, hvor pinsevennene 
driver sitt arbeid i Israel. Retur til Jeru-
salem. Frokost og middag.

TI. 31/10
JERUSALEM – NATANYA
Vi begynner dagen med besøk i Garden 
Tomb – den tomme grav på Gordons 
Golgata. Fortsetter til Betseda Dam. 
Spaserer opp til Gabbata hvor Jesus 
ble domfelt av Pilatus.  Fortsetter til 
Gravkirken. Kjører til Natanya og 
vårt hotell King Salomon. Frokost og 
middag. Vi har ikke guide denne dagen.

ON. 1/11
NATANYA.
Fridag. Vi benytter solen, sjøen og som-
meren. Frokost og middag. 

TO. 2/11
ISRAEL – NORGE.
Hjemreisedagen er kommet. 

Avreise Tel Aviv kl. 08.50  TK 865 
Ankomst Istanbul kl. 12.20
Avreise  Istanbul kl. 14.50 TK 1753
Ankomst Gardermoen   kl. 16.55

Jerusalem

Turen bestiller du på
plussreiser.no



PRIS VED MIN. 30 BETALENDE 
Nok 16.990,- 
+ flyskatt nok 1594,-
TOTAL 18.584,-
(Flyskatten kan forandre seg.)

Tillegg for enkeltrom 6.755,- 

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreise Oslo - Tel Aviv med retur.
• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved 

ankomst og avreise.
• Transport flyplass - hotell - flyplass.
• Opphold på hotell i dobbeltrom.
• Båttur på Genesaretsjøen.
• Frokost og middag alle dager.
• Rundreise ifølge det oppsatte program.
• Inngangspenger til severdighetene.
• Skandinavisk talende guide på rundturen.
• Norsk reiseledelse.

IKKE INKLUDERT
• Tips til guide, sjåfør og hoteller, usd 60.- 

pr. person
• Øvrige måltider og drikke til maten.

Vi har beregnet en dollarkurs på nok. 8.50.- 
Den endelige prisen blir justert 6 uker før 
avreise. Vi tar forbehold om endringer i pro-
gram og pris.

Velkommen med på en uforglemmelig tur.

70 17 90 00  //  plussreiser.no
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