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MED VANDRING I NATUREN 



Dette er en litt annerledes Is-

raeltur. Vi skal besøke en del ste-

der som ligger litt utenfor den 

store turiststrømmen. Jesus og di-

siplene gikk når de var på reise 

gjennom landet – noe vi også skal 

gjøre. Det blir lagt opp slik at det 

passer for den som bare vil gå litt, 

den som vil gå litt mer og den som 

vil gå mye. 

Er du interessert i Israels land, folk, his-

torie og kultur?  Har du lyst til å se 

”landet der det skjedde” og som du 

kjenner fra Bibelen?  Er du opptatt av 

dagens situasjon i Midt-Østen?  Har du 

lyst på en opplevelsesferie?  Da er dette 

turen for deg!    

Litt om reiseleder 

Dag Johansen er snekkerlærer. 

Han har bodd og jobbet på kibbutz i 

Israel og besøkt landet mange gang-

er.  Reiseleder har han vært i nær-

mere 20 år, er godt kjent i landet – 

spesielt utenfor allfarvei. 

 

DAGSPROGRAM: 

DAG 1, SØNDAG 22. APRIL 

UTREISEDAG 

Vi samles på Gardermoen og reiser med 

Turkish Airlines kl 1115 via Istanbul og 

lander i Ben Gurion Internasjonale flyplass 

kl 2005 og kjører direkte til hotellet i Tel 

Aviv. Vi bor på Leonardo Beach hotel. 

DAG 2, MANDAG 23. APRIL 

TEL AVIV -  GOLAN 

På vår vei mot Golanhøydene gjør vi noen 

stopp underveis. På kibbutz Mizra får vi 

omvisning og vi spiser lunsj der på ekte 

kibbutzvis. Resten av dagen blir stort sett 

en transportetappe opp til Golanhøyden og 

kibbutz Merom Golan hvor vi skal bo to 

netter. Denne kibbutzen ligger ved foten av 

Bentalfjellet som vi også skal besøke. 

DAG 3, TIRSDAG 24. APRIL 

GOLAN 

Målet for turen i dag er Hermonfjellet 

som er 2.072 moh. Her finner vi det høy-

este punktet i Israel, forsvarslinjer som er 

viktige for landet, men også basen for et 

interessant velferdsprosjekt som drives av 

israelske soldater. Dette vil vi få mer in-

formasjon om. Her oppe på fjellet med 

utsikt over Golan og deler av Syria får vi 

høre hva som skjedde her i 1973. Deret-

ter vandrer vi nedover fjellet mot Birket 

Man og videre til «skilandsbyen» Neve 

Ativ. Her møter vi bussen og kjører til 

Nimrod festningen som er fra korsfarer 

tiden.  

 

DAG 4, ONSDAG 25. APRIL 

GOLAN 

Også i dag blir det vandring på Golanhøy-

dene. Vi går gjennom Odem skogen til 

Tell Odem.  Vi besøker Odem winery, og 

ferden går videre til «Tårenes dal» hvor vi 

får høre hva som skjedde her under Yom 

Kippur krigen i 1973. På vei over Golan 

stopper vi på utsiktspunktet «Peace Vista» 

før vi kjører ned i Yarmuk dalen og videre 

til vårt overnattingssted som er kibbutz 

Ein Gev ved Gennesaretsjøen. 

 

DAG 5, TORSDAG 26. APRIL 

GOSPEL TRAIL 

I dag skal vi gå på Gospel trail fra utsikts-

plassen over Izraeel sletten, der hvor fol-

kemengden ville styrte Jesus utfor klippe-

ne, til rasteplassen ved the Old Oak Tree. 

Etter lunsj kjører vi over Gilboa fjellet. 

Ved foten av fjellet ligger Sakne og her ba-

der vi i varme kilder som året rundt holder 

27 grader.   

DAG 6, FREDAG 27. APRIL 

JERUSALEM 

Vi forlater Galilea og kjører ned gjennom 

Jordandalen. I den barmhjertige Samaritans 

fotefar skal vi gå nedre del av wadi Kelt 

som går fra Jerusalem til Jeriko. Vi gjør et 

besøk i St.George klosteret hvis det er 

åpent. Vi setter kursen mot og begynner 

oppstigningen til Jerusalem, fra 400 m un-

der til 800 m over havet.  Vi skal bo på 

Prima Kings hotel, Jerusalem som ligger i 

gangavstand fra gamlebyen. Ingen reiser fra 

Jerusalem uberørt.  

 

Hermon 

Sachne 

Gospel Trail 



Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 opp. Vi får  også en gjennomgang av 

Templets historie.  

DAG 9, MANDAG 30. APRIL 

DØDEHAVET 

Vi skal gå Wadi David til Shulamit fossen 

og til grotten der David gjemte seg for 

Saul. Videre går vår tur inn i Wadi Arugot. 

Badetøy må tas med da det er mulighet 

for en dukkert i kulper begge steder. I dag 

går vi 6 – 7 timer. Det blir lagt opp slik at 

det passer for en som bare vil gå litt, den 

som vil gå litt mer og den som vil gå mye. 

SPA og flyting i Dødehavet på ettermidda-

gen for den som ønsker det.   

DAG 10, TIRSDAG 1. MAI 

MASSADA 

Nå legger vi ut på turens kanskje mest 

spektakulære fottur. Vi skal gå opp på 

Massada. Vi følger romernes kurèrvei, og 

på baksiden av fjellet går vi opp rampen 

som romerne lagde for å innta fjellfest-

ningen og tar en rundtur på selve Massada. 

Massada er fjellet hvor 960 seloter for-

skanset seg i tre år etter at Jerusalem og 

landet for øvrig hadde måttet bøye seg for 

den romerske makt. Vi går innom noen av 

de romerske beleirings leire som ligger 

rundt Massada. Stien er til tider kronglete 

og bratt. Etter å ha gått i noen timer sma-

ker det godt med SPA på ettermiddagen. 

Resten av dagen slapper vi av ved på ho-

tellet eller vi flyter litt i Dødehavet.  

NB! De som ønsker det kan ta heisen 

både opp og ned! Et kortere gangalterna-

tiv er også mulig – Slangestien. 

DAG 7, LØRDAG 28. APRIL 

JERUSALEM GAMLE DEL 

Etter frokost kjører vi til Oljeberget og får 

panoramautsikten utover byen. I Jesu fot-

spor drar vi inn i den hellige byen ved å 

vandre ned Palmesøndagsstien, stoppe ved 

Dominus Flevit, kirken som er bygget på 

stedet hvor Jesus gråt over byen. Derfra 

går vi videre ned til Getsemanehagen for å 

minnes Jesu bønnekamp. Vi går inn i gamle-

byen og til Bethesda dam som ligger like 

innenfor Stefanusporten eller Løveporten 

som den også kalles.   St. Anna-kirkens 

fantastiske akustikk tester vi med en fir-

stemt a-capella.  Vi skal så gå Via Dolorosa 

som starter ved Gabbata utenfor Anto-

niaborgen og vi stopper ved noen av stasjo-

nene underveis. Vi skal også til Klagemuren, 

eller Vestmuren som jødene vanligvis kaller 

den, et hovedsted for jøders bønnesamling-

er. Dagen avsluttes med en nattverdstund 

i Gravhagen (Gordons Golgata).  Dette 

blir en dag med store og varierte opple-

velser før vi inntar hotellet og spiser mid-

dag. Kanskje vi tar en tur ned i gågata Ben 

Yehuda eller Mamilla gaten på kvelden for 

en kaffekopp. 

DAG 8, SØNDAG 29. APRIL 

JERUSALEM - DØDEHAVET 

Vi kjører så til vestsiden av Herzlhøyden, til 

Yad Vashem, det nasjonale minnesmerket 

og museum for de seks millioner jøders liv 

som gikk tapt under Holocaust. I dag skal 

vi også være med på arkeologiske utgra-

vinger i Park Ophel. Man går igjennom 

rester fra Tempelområdet som er gravd 

DAG 11, ONSDAG 2. MAI 

DØDEHAVET-SDEROT-TEL AVIV 

Vi forlater Dødehavet og kjører forbi Be-

ersheva og reiser rundt i området ved 

Gaza og Sderot. I Beit Guvrin skal vi 

besøke store menneskelagde huler hvor 

man bl. annet drev med dueoppdredt. Tel 

Aviv er dagens endepunkt. Vi skal tilbake 

til Leonardo Beach hotel. 

DAG 12, TORSDAG 3. MAI 

FRIDAG I TEL AVIV 

Dere skal få lov til å gjøre akkurat som 

dere vil! Noen vil kanskje ha litt sein fro-

kost. Eller noen ønsker kanskje å gå den 

fine strandpromenaden til Gamle Jaffa som 

vi kjenner gjennom beretningen om profe-

ten Jonas som rømte fra kallet og Peter i 

Simon Garverens hus.  Tel Aviv er en le-

vende by mange interessante ting å se og 

ikke minst en fin strand med gode bademu-

ligheter.  

DAG 13, FREDAG 4. MAI 

HJEMREISEDAG 

Bussen henter oss på hotellet og kjører til 

flyplassen. Vi har retur fra Tel Aviv kl 

1000 på morgenen. Vi bytter fly i Istanbul 

og lander i Oslo kl 1655. 

Her må vi skilles for denne gang, og vi drar 

hjem til hvert vårt. Vi sier Shalom og på 

gjensyn: «Neste år i Jerusalem». 

Hermon 



 PRIS VED MIN. 20 BETALENDE 

NOK 23.250,- 
 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo – Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.670,- (pr. juni 2017, kan bli 

endret) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 

100 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg kr 7.575,- 

• Reiseforsikring 
 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk på-

meldingskjema som finnes på vår nettside. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Flytider 

TK1752 22APR Oslo Istanbul 1115 1610 

TK 788 22APR Istanbul Tel Aviv 1805 2005 

TK 785 04MAI Tel Aviv Istanbul 1000 1215 

TK1753  04MAY  Istanbul Oslo 1400 1655  

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

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Tel Aviv 

Jerusalem 


