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TURTEAM:
Harry Wiig Andersen og Vigleik Brekke

Opplev Jødenes hjemland med 
bibelen som guide. Bli med og 
opplev forbindelsen mellom 
fortid, nåtid og framtids- 
profetiens Israel.

TURPRIS FRA OSLO: 18.950
Enkeltromstillegg: 5.350 

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.  

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flyreisen Oslo – Tel Aviv t/r, flyav-
gifter kr 1640 (per aug-17, kan bli 
endret), hele rundreisen med alle 
utflukter etter programmet, opp-
hold i dobbeltrom på turistklasse-
hoteller, halvpensjon dvs. frokost 
og middag, inngangsbilletter til alle 
besøkssteder slik det fremgår av 
dagsprogrammet, norsk reise-
ledelse, skandinavisktalende guide  

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til hotell, guide og 
sjåfør (på ca. 70 USD pr. person.)  

.........9 dager

1. dag: Lørdag 14. april
Avreise fra Oslo kl. 11.15. 
Ankomst Tel Aviv kl 20.05. Vi 
kjører direkte til vårt hotell i 
Tiberias Hotell Ron Beach 

2. dag: Søndag 15. april
Området rundt Genesaret-
sjøen har mange minner om 
Jesu liv og virke. Vi besøker 
Saligprisningens berg, 
Tabgha, og Kapernaum. På 
ettermiddag skal vi på en fin 
seilas over Genesaretsjøen. 
Det blir litt fritid etterpå for å 
handle litt i gatene.

3. dag: Mandag 16. april
Denne formiddagen skal 
vi opp på Golanhøydene. 
Vi skal like til grensen til 
Syria. Her kan vi se inn mot 
”spøkelsesbyen” Kuneitra. 
Etterpå besøker vi en fabrikk 
som lager kosmetikk av 
olivenolje. Ettermiddagen er 
fri til bading og turgåing m.m.

4. dag: Tirsdag 17. april
Vi forlater Tiberias og drar via 
Kana i Galilea til Nasaret. 
På veien mellom Jeriko og 
Jerusalem skal vi framføre
Lignelsen om «den barm-
hjertige samaritan». Etterpå
kjører vi opp til Jerusalem og 
vårt hotell.

5. dag: Onsdag 18. april
Vi starter denne morgenen 
på Oljeberget, besøker 
Himmelfartkapellet, går 
ned Palmesøndagsstien til 
Getsemanehagen. Bussen 

kjører oss til Zion gate, herfra 
vandrer vi via Gråtemuren og 
Via Dolorosa til gamlebyen. 
Her spiser vi lunsj (ikke inkl.) 
før vi får tid til en handlerunde 
i basargatene. Dette er dagen 
der staten Israel markerer sitt 
70 års jubileum. 

6. dag: Torsdag 19. april
Vi starter dagen kl. 10.00 
med omvisning og 
nattverdsgudstjeneste på 
Gordons Golgata. Etter lunsj 
blir det tid til å rusle litt rundt 
i byen, bl.a. å handle litt i den 
jødiske bydelen. På kvelden blir 
vi med på Jubileumsmarkering 
i King of Kings. 
 
7. dag: Fredag 20. april
Mye av denne dagen skal vi 
bruke i Samaria. Vi skal besøke 
Shilo, nybyggerkolonien 
Itamar, videre drar vi til 
Elon Moreh hvor Gud ga 
landløftet til Abraham og vi 
avslutter på fjellet Garisim 
(samaritanernes hellige fjell).
De som ønsker kan istedenfor 
besøke Holocostmuseet. Dette 
er sabbatkvelden og vi skal ha 
en fin kveld på vårt hotell.

8. dag: Lørdag 21. april
Halvdagstur til Betlehem. 
Vi besøker Fødselskirken, 
Betlehemsmarkene og 
avslutter med handling i en  
fin suvenirbutikk. 

9. dag: Søndag 22. april
Avreise fra Tel Aviv kl.10.00 og 
ankomst Oslo kl. 16.55. 

Klassisk rundreise
Israel før og nå
14. – 22. april

 Jerusalem

Velkommen til Markering av Israels 70 års jubileum.
Gå ikke glipp av festen i Jerusalem i King of Kings 19. april kl. 19.30.  
Denne markeringen er et samarbeid mellom norske og svenske  
Israelsvenner. Flott program med mye sang og mange hilsener.

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 54.  


