
17. – 26. april

TURTEAM:
Kurt og Reidun Hjemdal

TURPRIS FRA OSLO:  18.450
Enkeltromstillegg:  5.600

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyreise Oslo – Tel Aviv t/r, flyavgifter 
kr. 1650 (pr. juni 17, kan bli endret), 
bussrundturen og inngangs-
penger i pakt med turprogrammet, 
overnatting på turistklassehoteller i 
delt dobbeltrom, halvpensjon dvs. 
frokost og middag, 1 lunsj i Ein Gev, 
norsk reiseledelse og skandinavisk-
talende guide.

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til hotellbetjeninger, 
guider og sjåfører (ca. 80 USD)

..........10 dager

Jubelfokus med Hjemdal

Rundreise i Israel

1. dag: Tirsdag 17. april 
Avreise kl. 11.15 fra 
Gardermoen og ankomst 
Tel Aviv kl. 20.05. Her venter 
sjåføren på oss og kjører oss til 
Leonardo Hotel i Jerusalem. 

2. dag: Onsdag 18. april
Dagen starter med et 
besøk på Herodion, kong 
Herodes sitt spektakulære 
festningspalass, før vi drar 
inn i Betlehem(Vestbredden) 
og besøker Fødselskirken og 
Hyrdemarkene.

3. dag: Torsdag 19. april
I dag vandrer vi i Jesu fotspor 
gjennom Jerusalem. Vi starter 
på Oljeberget og går ned 
til Getsemane, videre opp 
Via Dolorosa til Golgata. På 
kvelden deltar vi på markering 
av Israels 70 års jubileum i 
King of Kings!

4. dag: Fredag 20. april
Et besøk på Yad Vashem, 
minnesmerket over jødene 
som mistet livet under 
nazismen, gjør sterkt inntrykk. 
Vi drar også til Mahal 
Monumentet, minnesmerke 
over de omkomne soldatene 
som bistod Israel i deres kamp 
om selvstendighet, og ser den 
historiske «Burmaveien» i 
Judea fjellene. 

5. dag: Lørdag 21. april
Vi kjører ned til Dødehavet 
som ligger mer enn 400 meter 
under havoverflaten. Her tar vi 
gondolbanen opp til Masada, 
Herodes sin festning som 
ligger på et fjellplatå med fin 
utsikt over salthavet. 

Vi besøker Døpestedet Kassar 
El Yahud og Qumran, der 
Dødehavsrullene ble funnet, 
før vi avslutter med et bad i 
Dødehavet. 

6. dag: Søndag 22. april
Turen går videre til Galilea 
der vi blant skal ta en båttur 
på Genesaretsjøen, spise 
Petersfisk til lunsj (inkludert), 
besøker Saligprisningens berg, 
Tabgha og Kapernaum.  

7. dag: Mandag 23. april
I dag besøker vi først 
Banjas (Cesarea Filippi), en 
naturpark ved Jordanelvens 
kilder. Vi drar opp på den 
frodige Golan høyden og 
Fjellet Bental, hvor man kan se 
langt inn i Syria. 

8. dag: Tirsdag 24. april
Fra Tiberias drar vi til 
Nazareth med  Bebudelses-
kirken før vi drar vi opp på 
Karmelfjellet med den flotte 
utsikten over Jisre’elsletten. 
Dagen avsluttes med et besøk i 
Eliaskirken i Haifa. 

9. dag: Onsdag 25. april
Et besøk i Atlit internerings-
leiren, der Britene holdt 
jødiske immigranter 
innestengt. Vi besøker 
Cesarea ved havet, den gamle 
havneby, med sine ruiner 
og amfiteateret, før vi drar 
sørover til Joppe eller Jaffa 
hvor Simon garverens hus 
ligger. 

10. dag: Torsdag 26. april
Hjemreise til Norge. Flyavgang 
fra Tel Aviv kl. 10.00. Ankomst 
Oslo 16.55. 

Et spennende møte med land, 
historie og Bibelen gjennom de 
kristne severdighetene som gjør 
Bibelens fortellinger levende.

 Jerusalem
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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.  


