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Turteam:  Arnhild & Roy Jåbæk og Gerd & Trond Gundersen 

En historietur du sent vil glemme! 



Vi inviterer til en skreddersydd tur 

for dere som ikke har vært i Israel 

før, eller for deg som ønsker en tur i 

et litt roligere tempo, hvor vi også 

kan få tid til å dvele litt ekstra ved 

de bibelske steder. 

 

Dette kommer til å bli en flott vennetur 

hvor opplevelser og inntrykk blir mange og 

store, tilpasset i et roligere tempo og avsat-

te pauser. 

 

Dette er turen for deg som er interessert i 

Israels land, folk, historie og kultur og har 

lyst til å se «landet der det skjedde» og 

som du kjenner fra Bibelen og kanskje er 

opptatt av dagens situasjon. 

 

Vi vil besøke de mest sentrale stedene i 

landet som blant annet Middelhavet, Gali-

lea, Dødehavsområdet og Jerusalemsområ-

det, og mange flere steder som vi kjenner 

fra bibelfortellingene.  

Vi skal bo i Tel Aviv, Tiberias, Jerusalem og 

ved Dødehavet. 

 

Om reiselederne 

Arnhild Jåbæk er utdannet syke-

pleier, og Roy Jåbæk arbeider ved 

Alloc-fabrikken i Lyngdal. Ekteparet har 

et titalls turer bak seg til Israel, både 

som turdeltakere og reiseledere. Begge 

er aktive i Israelsarbeider. 

 

Gerd Gundersen er lærer ved Ive-

land skole, og Trond Gundersen er 

ansatt i Blå Kors Kristiansand. Han tar 

med seg trekkspillet på turen.  

 

DAGSPROGRAM: 

 

Dag 1, 10. april:  Utreisedag  

Vi reiser med SAS fra Stavanger til 

Oslo og så videre med Turkish Airli-

nes fly fra Oslo via Istanbul til Tel 

Aviv. Det serveres et måltid om bord.  

Ved ankomst Ben Gurion flyplass blir 

vi kjørt til vårt bosted i Tel Aviv, Sea 

Net Hotel. 

 

Dag 2, 11. april:  Cæsearea -  

Haifa - Karmel - Nasaret 

Etter en god frokost forlater vi Tel 

Aviv, og reiser nordover på kystslet-

ten, gjennom Sharons dal, og til Cæ-

sarea ved havet, (Apgj. 9.30, Apgj. 

10.24-48) som var hovedstad i Judea 

under romerne. Vi besøker utgrav-

ningene av denne gamle byen, det ro-

merske teateret, og akveduktene. Så 

fortsetter vi til den flotte havnebyen 

Haifa, som ligger ved Middelhavet. Her 

besøker vi Beit Skandinavia og får en 

enkel lunsj og om noen ønsker det, så 

kan de ta et bad i Middelhavet like 

ved. Vi stiger opp på Karmel fjellet, og 

beskuer byens flotte hageanlegg, og 

enorme utsikt over store deler av 

nord Israel. Vi drar videre til Muhraqa, 

stedet der Elia kjempet med Baals 

profeter og bad om regn over landet. 

Herfra har vi flott utsikt over områ-

det. Fra Karmel fortsetter vi til Gali-

lea, til Bebudelseskirken i Nasaret, 

Midt-Østens største kirkebygg.  Vi 

kommer så til vårt hotell i Tiberias 

ved Gennesaretsjøen, hvor vi får mid-

dag og overnatting. Vi skal bo på Royal 

Plaza Hotel i tre netter.  

 

 

 

Dag 3, 12. april:  

På og rundt Gennesaretsjøen 

Etter frokost, tar vi oss en båttur på 

Gennesaretsjøen over til kibbuts Gi-

nossar og museet hvor vi får se 

«Jesusbåten» som ble funnet i mudde-

ret like ved. Så fortsetter vi til Salig-

prisningens berg (Mat. 5 – 8) hvor Je-

sus holdt Bergprekenen. Vi skal til 

«Jesu by» Kapernaum (Mat. 4.13, 

13.54, 17.24, Luk. 7, Mark. 1.2, Joh. 4. 

46-54). Vi besøker ruinene av synago-

gen i fra det 2. århundret. Vi har inklu-

dert lunsj denne dagen, St. Petersfisk i 

St. Peters Fish Restaurant like ved Ka-

pernaum.  Vi fortsetter så til Magdala 

hvor vi ser de siste utgravningene av 

fiskerlandsbyen på Jesu tid. Vi får blant 

annet se synagogen, salgsbodene og 

kirken med fantastiske mosaikker som 

stod ferdig i mai 2014.  

 

Dag 4, 13. april: Tabgha og Golan 

Vi besøker Peterskirken og Tabgha 

(Mat. 13, Mark. 33-45, Joh. 21), hvor 

brød- og fiskeunderet skjedde. Her 

besøker vi kirken med det kjente mo-

saikkgulvet. Vi drar opp på Golanhøy-

dene, til Har Bental. Herfra har vi flott 

utsikt mot Hermonfjellet og inn i Sy-

ria. Vi har vårt lunsjstopp i Qatsrin, 

Golands administrasjonssentrum. På 

hjemturen stopper vi ved «Peace 

Vista» og får en fantastisk utsikt ut-

over Gennesaretsjøen og området 

rundt. Siste stopp er dåpsstedet 

Yardenit i sydspissen av Gennesaret-

sjøen.  

 

Dag 5, 14. april: Tiberias - Nablus 

- Jeriko - Dødehavet 

Vi forlater Galilea og drar til Sachne.  

Her kan vi bade i varme kilder som 

Tabgha 



 

forlater Dødehavet og kjører via ør-

kenbyen Beer Sheva og Mizpe Ramon 

til Jerusalem.  Vi stopper på Mizpe 

Ramon besøkssenter og får en omvis-

ning og en fantastisk utsikt utover i 

Ramon krateret.  Vi stiger så opp til 

«Byen av Gull, Guds by og Israels evi-

ge hovedstad»; Jerusalem for middag 

og overnatting. 1200 meter i høyde-

forskjell fra verdens laveste plass på 

jord. Vi tar inn på Rimonim Shalom 

Hotel for resten av turen. 

På kvelden blir det Light & Sound 

showet i David Citadel ved Jaffaporten 

etter middag.  

 

Dag 8, 17. april: Yad Vashem,  

City of David og Vestmuren 

Vi kjører til Hertzl høyden, hvor vi 

skal gjøre et svært viktig besøk ved 

Yad Vashem, museet og minnesmer-

ket for de seks millioner jøders liv 

som gikk tapt under Holocaust. Vi 

drar til Betlehem hvor vi tar tid til 

lunsj og litt handling i tillegg til et be-

søk til Fødselskirken med grotten, 

Hyrdemarkskapellet og Herodium 

som ble bygget av Kong Herodes. 

Herfra har vi panoramautsikt over 

området. Vi returnerer til vårt hotell i 

Jerusalem. 

 

Dag 9, 18. april:  

Jerusalem , gamle del 

I dag skal vi få se store deler av Jerusa-

lem. Et virkelig høydepunkt på turen! 

Vi starter med panoramautsikten fra 

Oljeberget over byen, og ser bymuren 

og Tempelplassen godt her ifra. Vi går 

via den tåreformede kirken, Dominus 

Flevit, hvor Jesus gråt over Jerusalem. 

Deretter besøker vi «Alle Nasjoners 

Kirke» i Getsemane og olivenhagen 

holder 27C og slappe av i naturskjøn-

ne omgivelser.  Vi drar så sørover i 

Jordandalen, og tar inn til Nablus 

(gamle Sikem) hvor vi tar tid til lunsj 

og besøk i kirken med Jakobs brønn. 

Om mulig tar vi også turen opp på 

Garisim til Josefs utsiktspunkt. Vi drar 

tilbake til Jordandalen og fortsetter 

sydover til Jeriko. Vi skal besøke ver-

dens eldste og lavest-liggende by, Jeri-

ko. Her ser vi morbærtreet og minnes 

Sakkeus, vi ser vannkilden som forsy-

ner oasen Jeriko med friskt vann, og vi 

skal ta kabelbanen opp på Fristelsens 

berg. Her er det mulig å ta turen opp 

trappene og besøke klosteret (hvis 

åpent) eller nyte utsikten over Jeriko. 

Vi kjører langs Dødehavet og forbi 

Qumran, hvor «Dødehavsrullene» ble 

funnet i 1947. Vi kan se grottene fra 

bussvinduet, og guiden forteller histo-

rien på vei til middag og overnatting 

på Daniel Hotel. 

 

Dag 6, 15. april:  

Masada og fri ettermiddag 

Vi kjører i dag nordover langs Døde-

havet, til det kjente Masada. Fest-

ningen hvor noen av jødene søkte til-

flukt, da romerne ødela Templet i Je-

rusalem i år 70. Vi skal her få se bl.a. 

noe av det gamle autentiske vannsys-

temet og Herodes Palass. Vi drar tilba-

ke til hotellet hvor resten av dagen er 

til fri disposisjon. Da kan du f.eks 

shoppe dødehavesprodukter eller ta 

deg et bad i Dødehavet, hvor alle kan 

lese hebraisk flytende.  

 

Dag 7, 16. april: Dødehavet -  

Beer Sheva - Mizpe Ramon -  

Jerusalem 

Vi har en litt rolig formiddag før vi 

like ved.  Så går vi inn i Gamlebyen og 

starter for fullt vår oppdagelsesferd i 

det helt unike Jerusalem. Vandrer de-

ler av Via Dolorosa, fra Betesda dam 

og St. Anna kirken til Gravkirken 

(Matt. 27.33-57, 28.10) Og selvfølgelig 

besøker vi de fargerike og uforglem-

melige Basargatene i Gamlebyen. 

 

Dag 10, 19. april: Jerusalem 

Vi starter dagen med besøk til Hane-

galkirken på Sionsberget, med fengse-

let og trappene hvor også Jesus vand-

ret. Nattverdssalen på Sionsberget 

besøker vi også, før vi går ned til Vest-

muren /Klagemuren, et hovedsted for 

jødenes bønnesamlinger. Vi skal også 

besøke Davidsbyen og utgravningene 

der, og tunnellen ned til Siloadammen. 

Vi skal til Gravhagen, Garden Tomb, 

for en andaktsstund foran det som 

også minnes som Jesu grav. Stedet gir 

et godt inntrykk av hvordan det ytre 

miljøet var, med en hodeskalleformet 

klippe og gravkamre i en hage like ved.   

Et langt liv er ikke nok til å få se alt i 

Jerusalem. Disse dagene har du fått 

sett og «smakt» litt på det som er et 

minimum, ved et besøk her!  

Vi vil ellers ha noen samlinger på kvel-

dene med informasjon og sang. 

 

Dag 11, 20. april: Hjemreise 

Vi sjekker så ut av hotellet, og drar 

med buss til Ben-Gurion flyplass i 

Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjen-

syn, til Israel for denne gang, og 

gleder oss allerede til neste tur!  

 

Velkommen på en uforglemmelig 

tur! 
 

Jordandalen 



Turpris ved min. 30 betalende 

Grunnpris Kr  20.690,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Stavanger til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr 2.035,- (pr. juni 2017, kan bli endret) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Lunsj i Galilea 12. april 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 100 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 5.170,- 

• Reiseforsikring.  
 

Barnerabatt: Barn under 12 pr som bor på rom med to 

voksne kan påregne en rabatt. 

 

Flytider 

SK4010 Stavanger - Oslo  0820 0910 

TK1752 Oslo - Istanbul  1115 1610 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 1805 2005 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 1000 1215 

TK1753 Istanbul - Oslo   1400 1655  

SK4047 Oslo - Stavanger  1930 2025 

 

Bosteder 

10 - 11/4 Sea Net, Tel Aviv 

11 - 14/4 Royal Plaza, Tiberias  

14 - 16/4 Daniel Hotel, Dødehavet 

16 - 20/4 Rimonim Shalom Hotel, Jerusalem 

  

Vi har begrenset antall plasser på turen.  

Turen fylles opp fortløpende. 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. Vi tar forbe-

hold 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.  

 

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 

Via Dolorosa 

Jerusalem 


