
BLI MED TIL ISRAEL

Rundreise i Bibelens land

7.11.2017 // 8 dager // Turteam: Trond Arne Hauge og Kåre Skråmestø



TI. 7/11
NORGE – ISRAEL

Avreise Gardermoen kl. 12.15 TK 1752
Ankomst Istanbul kl. 18.10
Avreise Istanbul kl. 20.25 TK 864
Ankomst  Tel  Aviv  kl. 21.35

Her venter buss og guide som tar oss 
til NATANYA og vårt hotell King 
Salomon.

ON. 8/11
CAESAREA – KARMEL – TIBERIAS
Etter frokost tar bussen oss til CAES-
AREA ved havet hvor vi ser teateret, 
restene av kong Herodes palass, ved-
deløpsbanen og deler av den gamle 

korsfarerbyen. Vi fortsetter opp langs 
Middelhavet og til Karmelfjellet 
til stedet hvor profeten ELIAS holdt 
til. Herfra har vi en fantastisk utsikt ut 
til havet og over Jizreel/Harmage-
don sletten som vi skal kjøre over før vi 
ankommer Nasareth hvor vi besøker 
Bebudelseskirken og utsiktspunktet 
hvor tradisjonen sier at folket ville styrte 
Jesus utfor stupet. Fortsetter til Tiberias 
og vårt hotell. Frokost og middag.

TO. 9/11
OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN 
OG GOLAN
Vi begynner dagen med båttur på 
Genesaretsjøen fra Tiberias til 
kibbutz Nof Ginnosar. Deretter til 
Bergprekenstedet. Herfra spaserer 
de som ønsker det ned til Tagbha/
Mensa Kisti hvor Jesus møtte disiplene 
etter oppstandelsen. Så til Jesu egen by 
Kapernaum. Deretter opp på Golan-
høydene hvor vi har en fantastisk utsikt 
over til Hermonfjellet og langt inn i 
Syria. Fortsetter sørover på Golan og 
stoppe ved Fredsutsikten før vi kjører 

ned Yarmukdalen (Goghopens dal) 
tilbake til vårt hotell  i Tiberias. Frokost 
og middag. 

FR. 10/11
DØDEHAVET – JERUSALEM.
Vi begynner med et morgenbad i de 
varme kildene i Sakne før vi setter 
kursen sørover Jordandalen og til 
Qasr El Yehud, dåp stedet i elven 
Jordan øst for Jeriko hvor Jesus ble 
døpt av Johannes. Fortsetter til Masada 
borgen hvor vi får høre om jødenes 
kamp mot romerne i år 70 – 73 e.kr. 
Etter et bad i Dødehavet kjører opp til 
Jerusalem og vårt hotell i Jerusalem. 
Frokost og middag.

LØ. 11/11
JERUSALEM - DØDEHAVET.
Besøk i gamlebyen i Jerusalem. Vi 
besøker Betseda Dam. Spaserer opp 
til Gabbata hvor Jesus ble domfelt av 
Pilatus.  Fortsetter Via Dolorosa til 
Gravkirken. Besøker Klagemuren før 
vi avslutter vår spasertur på Mt. Sion 
med Nattverdsalen. Resten av dagen 

Caesarea

Genesaretsjøen

Oljeberget



fri i Gamlebyen. Frokost og middag.

SØ, 12/11
JERUSALEM.
Vi begynner dagen på Oljeberget, hvor 
vi har en fantastisk utsikt over Jerusalem 
og områdene omkring. Spaserer ned til 
Getsemane via Tårekirken – Dominus 
Flevit.
Deretter går turen til Betlehem med 
fødselskirken og Hyredemarkene før vi 
returnerer tilbake til Jerusalem. Frokost 
og middag.

MA. 13/11
JERUSALEM
Vi begynner dagen ved Gordons Gol-
gata og den tomme grav. Fortsetter til 
Jerusalemmodellen idet vi kjører forbi 
Knesset. Så til Yad Vashem, minnes-
merke over falne jøder under annen 
verdenskrig, Resten av dagen fri til litt 
shopping i Gamlebyen. Frokost og 
middag. Retur til Jerusalem. Frokost og 
middag. 

TI. 14/11
ISRAEL – NORGE.
Hjemreisedagen er kommet.  Vi setter 
kursen mot Norge rike på nye opple-
velser. Vi må tidlig opp da avreise er fra 
hotellet kl. 04.00. 

Avreise Tel Aviv kl. 07.30  TK 865 
Ankomst Istanbul kl. 12.20
Avreise  Istanbul kl. 14.50 TK 1753
Ankomst Gardermoen   kl. 16.55

Jerusalem

Turen bestiller du på
plussreiser.no

Knesset Menorah



PRIS VED MIN. 30 BETALENDE 
Nok 12.590,- 
+ flyskatt nok 1580,-
TOTAL 14.170,-
(Flyskatten kan forandre seg.)

Tillegg for enkeltrom 3.740,- 

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreise Oslo-Tel Aviv med retur.
• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved 

ankomst og avreise.
• Transport flyplass hotell flyplass.
• Opphold på hotell i dobbeltrom.
• Båttur på Genesaretsjøen.
• Taubane til Masada. 
• Frokost og middag alle dager.
• Rundreise ifølge det oppsatte program.
• Inngangspenger til severdighetene.
• Skandinavisk talende guide på rundturen.
• Norsk reiseledelse.

IKKE INKLUDERT
• Tips til guide, sjåfør og hoteller, usd 55.- 

pr. person
• Øvrige måltider og drikke til maten.

Vi har beregnet en dollarkurs på nok. 8.80.- 
Den endelige prisen blir justert 6 uker før 
avreise. Vi tar forbehold om endringer i pro-
gram og pris.

Velkommen med på en uforglemmelig tur.
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