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Jerusalem og Netanya 

Vi starter vårt opphold med tre netter i Jerusalem. Det blir tilbud om guidet rundtur til de viktigste kristne 
severdighetene. Her kan vi gå i Jesu fotspor – med Bibelen som guide! Vi tilbyr også en flott utflukt til 
Dødehavet. I Jerusalem skal vi bo på Hotel Eyal. Hotellet ligger sentralt i byen, med gangavstand til både 
gamlebyen og Vest-Jerusalem. 

Fredagen forflytter vi oss ned til Middelhavet, og badebyen Netanya. Dette er en hyggelig by, med en 
avslappet atmosfære. Byens lange strandpromenade bukter seg langs de flotte strendene ved Middelhavet. I 
sentrum er det yrende liv der du finner både fine butikker, markeder og restauranter. I Netanya skal vi bo 
på King Solomon Hotel som ligger like ved klippene rett ovenfor stranden. Turteamet vil arrangere både 
bibelsamlinger og ulike hyggesamvær i løpet av turen. 

Det vil bli tilbud om følgende utflukter (ikke inkl. i prisen):  
For å kunne gjennomføre utfluktene må vi ha minimum 10 påmeldte.  

Fra Jerusalem: 
Jerusalem i Jesu fotspor og et besøk i Yad Vashem 
Vi starter med et besøk på Oljeberget. Herfra har vi god oversikt over byen. Så vandrer vi ned til 
Getsemane. Vi går inn Løve porten og følger Via Dolorosa til gravkirken. Etter lunsj drar vi til Yad Vashem, 
minnesmerket over de 6 millioner jøder som ble drept under Holocaust. Et sterkt og viktig besøk. NB! For 
barn under 15 år tilbyr vi som et alternativ et besøk i den Bibelske Dyrehagen i Jerusalem.* 

Ved min. 10 påmeldte kr. 780,- pr. person (ekskl. tips til guide/sjåfør USD 7)  
 
*Alternativt besøk i den Bibelske Dyrehagen i Jerusalem (istedenfor Yad Vashem) 
Tillegg for inngangsbillett på den Bibelske Dyrehagen i Jerusalem: 
Voksen billett kr. 135,-  
Barne billett kr. 100,- 

Judeaørkenen og Dødehavet  
Vi stopper først ved Døpeplassen Kaser el Yahud som ligger helt ved den jordanske grensen. Det er her 
Jesus ble døpt av døperen Johannes. Turen går så videre til fjellfestningen fra Herodes sin tid som ligger på 
et fjellplatå med god utsikt over ørkenen. Et besøk i Qumran står også på programmet. Her hører vi om 
Dødehavsrullene som ble funnet i leirkruker i én av hule. Etterpå blir det tid til et bad i Dødehavet. Vi er nå 
på jordoverflatens laveste punkt. Havet ligger i dag mer enn 400 meter under havoverflaten.  

Ved min. 10 påmeldte kr. 1250,- pr. person (ekskl. tips til guide/sjåfør USD 7)  

 

 

 



Fra Netanya:  
Galiliea - området Jesus levde og virket i 
Vi kjører opp til Saligprisningensberg, hvor Jesus holdt Bergprekenen. Videre skal vi til stedet som heter 
Tabgha, til Brødunderkirken. Vi går ned til Gennesaretsjøen og hører om at Jesus møte sine disipler her for 
tredje gang etter oppstandelsen. Etter en kort kjøretur kommer vi til Kapernaum, Jesu egen by, som var 
senter og base for hans virke i Galilea. En båttur på Genesaretsjøen må vi også ha med, før turen går tilbake 
til hotellet i Netanya.  

Ved min. 10 påmeldte kr. 980,- pr. person (ekskl. tips til guide/sjåfør 7 USD)  

Nasareth, Har Kedumim, Bet Shean og Sachne  
Vi kjører først til Nasareth. Her besøker vi Nasareth Village som gir oss innblikk i hverdagslivet på Jesu tid. 
Etterpå går turen til Har Kedumim, et fjell i Nasaret med fin utsikt over byen. Det er her der folket i Nasaret 
som ikke kunne akseptere Jesus som Messias, prøvde å presse han utfor fjellet, men "han gikk midt 
igjennom flokken og bort derifra". Turen går så til Bet She'an en av de eldste byer i Israel. Her hører vi litt 
om historien og får litt tid til å se rester av teateret, et badehus, mosaikker, og mye mer fra romertiden. Så 
går turen til oasen Sachne som også blir kalt "Paradisets forgård". Det krystallklare vannet 27 graders varme. 
Her skal vi ha god tid til å slappe av og bade. Ut på ettermiddagen drar vi tilbake til hotellet i Netanya.  

Ved min. 10 påmeldte kr. 1050,- pr. person (ekskl. tips til guide/sjåfør 7 USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. juni - 29. juni – Jerusalem 
3 netter i dobbeltrom på Hotel Eyal sentralt i Jerusalem. Frokost og middag inkludert. Hotellet ligger i 
gangavstand til både gamlebyen og Vest-Jerusalem.  
 



 
29. juni - 04. juli Netanya 
King Solomon Hotel ligger like ved klippene rett ovenfor stranden. Her skal vi bo resten av oppholdet. 
Netanya er en hyggelig by, med en avslappet atmosfære. Byens lange strandpromenade bukter seg langs de 
flotte strendene ved Middelhavet. I sentrum er det yrende liv der du finner både fine butikker, markeder og 
restauranter. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Priser og betingelser 

Pris fra 14 750,- 

Tillegg for enkeltrom: 3 600,- 

Prisen inkluderer: 

• Flyturen Norge – Israel 
• Flyavgift (kr. 1640,- pr. juni 17, kan bli endret) 
• Overnatting på turistklasse hoteller i delt dobbeltrom 
• Halvpensjon dvs. frokost og middag.  
• Bussrundturen og inngangspenger i pakt med turprogrammet 
• Skandinavisktalende lokalguide 
• Reiseledertjenester fra norsk turteam 

 

 

Prisen inkluderer ikke: 

• Utflukter 
• Øvrige måltider 
• Drikke til maten 
• Forsikringer 
• Tips til hotellbetjening og sjåfør (ca. 13 USD pr. person) 
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