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Turteam:  Ariel Frøytland, Olav og Ingeborg Anne Håland  

Påsketur til Israel—opplev bibelens land og folk! 



Er du interessert i Israels land, folk, 

historie og kultur, og har lyst til å opp-

leve «landet der det skjedde» som du 

kjenner fra Bibelen. Er du opptatt av 

dagens situasjon i Midt-Østen og har 

lyst på en opplevelsesferie kombinert 

med gode fridager i ro ved Middelha-

vet i Natanya? Da er dette turen for 

deg! I løpet av oppholdet får du opple-

ve mange interessante steder, og tref-

fe interessante personer i Landet. 

 

Vi vil besøke de mest sentrale stedene i 

landet som blant annet Middelhavet, Gali-

lea, Dødehavsområdet og Jerusalemsområ-

det, og mange flere steder som vi kjenner 

fra bibelfortellingene. Vi skal bo i Jerusa-

lem, Tiberias og Natanya ved Middel-
havet. 
 

Vi skal også få treffe, og bli kjent 

med flere israelere under turen. 

Dette blir naturlig flettet inn på 

passende dager, og kveldssam-

linger. Gled dere! 

 

Om reiselederne 
Olav & Ingeborg Anne Håland har 
vært reiseledere til Israel flere ganger 
sammen med Ariel Frøytland. Olav er 
styremedlem i stiftelsen Lev Leman 
Israel og de er begge aktive på Byremo 
Bedehus.  
Ariel Frøytland er koordinator i stiftel-
sen Lev Leman Israel, som yter hjelp til 
nye immigranter i Israel. Arbeidet har 
pågått siden 1986. Han har bodd i Is-
rael i mange år, snakker hebraisk og 
har vært reiseleder til landet mange 
ganger.  

DAGSPROGRAM: 
 

Dag 1, 23. mars: UTREISE  

Vi har avreise med direktefly fra 

Oslo til Tel Aviv. På flyplassen i Tel 

Aviv står buss og venter for å kjøre 

gruppen til Jerusalem og Hotel 

Montefiore.   

 

Dag 2, 24. mars: FRIDAG  

Tenk vi er i Guds by Jerusalem. 

Her skal vi nå bo de neste dagene. 

Vi har lagt opp til en rolig sabbat 

denne første dagen i Israel.  Vi har 

frokost og middag på hotellet. Du 

kan gjøre det du har mest lyst til, 

og reiselederne er behjelpelige der-

som det er ønskelig. 

 

Dag 3, 25. mars: PALMESØN-

DAG I JERUSALEM  

Vi starter dagen oppe på Scopus 

berget og Oljeberget, vandrer ned i 

Kedrondalen og besøker Getse-

manehagen før vi går inn en av por-
tene i bymuren til Gamlebyen. Vi 

går til St. Anna kirken, Betesda 

dammen og Via Dolorosa med 

Gravkirken. Deretter Gamlebyens 

basargater, Zions berg og Øvresa-

len. Så tilbake til det jødiske kvar-

ter i Gamlebyen hvor vi besøker 

Tempel instituttet og avslutter ved 

Vestmuren. En uforglemmelig dag, 

og flott start på vår rundtur i Lan-

det. Helt spesielt blir det å få være 

i dette området på selveste Palme-

søndag, her hvor alt dette skjedde 

for litt over 2000 år siden.  

20.30 Kort fellessamling på hotellet 

etter middagen. Info om program-

met for de neste dagene!  

 

Dag 4, 26. mars: JERUSALEM  

Vi starter dagen med et besøk på 

Yad Vashem, Holocaust museet 

(kort, men svært viktig besøk). Vi 

besøker Ein Kerem. Deretter fri 

resten av dagen. Har du lyst til å 

være med på en vandretur til Ma-

chane Yehuda markedet 

(Jerusalems største), er du velkom-

men til det.  

 
Dag 5, 27. Mars: MASADA - 

DØDEHAVET –

JORDANDALEN  

Vi sier «på gjensyn» til Jerusalem 

for denne gang, og stiger ned 1200 

meter, og starter denne dagen på 

Masada. Deretter bading i Dødeha-

vet (hvor alle kan lese hebraisk fly-

ved Jordan elven, nær Jeriko. Så 

kjører vi videre på vei 90 nord-

over, via Beit Shean til Sachne (Gan 

Hashlosha) hvor vi kan få nyte de 

varme ferskvannskildene som hol-

der 26' C året rundt. Det blir en 

dag med mange kjente Bibelsk his-

toriske plasser, og med avslut-

ningen i Sachne, blir det en dag du 

aldri vil glemme. Gled dere!  Vi 

fortsetter så til vårt bosted for de 

neste to nettene, Leonardo Hotel 

ved Gennesaretsjøen i Tiberias. 

 

Tabgha 



 

budene står i kø, og reiselederne 

står klare til å hjelpe deg, om du 

trenger det.  

Tilbud for dagen:  

Kl. 09.00 Et Ord for dagen. Med 

info og nyhetsoppdatering ved 

Ariel  

Kl. 10.00 En vandretur gjennom 

byen til det Store Markedet. Noe 

som er en kjempeopplevelse nett-

opp denne fredagen, før den jødis-

ke påsken starter nå i kveld!  

Kl. 19.00 Påskemåltid på hotellet. 

En helt spesiell opplevelse.  

Kl. 20.30 Fellessamling med sang og 
vitnesbyrd!  

 

Dag 9, påskeaften Shabbat 31. 

mars: FRIDAG I NATANYA  

Det er høyhellighets dag i Israel. 

Første dag i den jødiske påskehøyt-

iden, som varer t.o.m. 6. april. Det-

te er høytiden der familiene er 

samlet, små og store, unge og gam-

le. Vi har sendt vår guide og sjåfør 

hjem, slik at de også kan få feire 

høytiden sammen med deres fami-

lier. Dagen er din, og du har fri til å 

gjøre det du har mest lyst til.  

Tilbud for dagen:  

Kl. 09.00 Et Ord for dagen.  

Kl. 17.00 Bibeltime med Olav Hå-

land og Nyhetsoppdatering ved 

Ariel.  

Kl. 20.30 Etter middag, går vi ut 

(for den som har lyst til å være 

med), til byens flotte gågate, og fei-

rer sammen med folket, at en ny 

uke har startet.  

Dag 6, 28. mars: GALILEA OG 

GOLAN HØYDENE  

I dag skal vi bl.a. besøke; Den gam-

le Synagogen i Migdal / Magdala, 

Saligprisningens berg, Ørneutsikts 

plassen på Gamla hvor vi nyter vår-

blomstringen og hører historien 

om «Golans Massada», byen 

Katzrin, Sjokoladefabrikk på Golan 

samt Ben Tal høyden med dets 

flotte utsikt til Hermon fjellet og 

det Sørvestlige Syria. En ny dag du 

aldri vil glemme! Nyt kvelden på 

byens flotte strandpromenade.  

 
Dag 7, skjærtorsdag 29. mars: 

NASARET - KARMEL FJEL-

LET - CÆSAREA  

I dag krysser vi landet i fra øst til 

vest. Vi kjører igjennom Kana i Ga-

lilea og til Nasaret hvor vårt første 

stopp er Bebudelseskirken. Deret-

ter til Muhraqa på Karmel fjellet. Så 

drar vi videre til en flott utsikts-

plass hvor vi kan se de store jord-

bruk- og fiskeoppdretts-områdene 

på kystsletten ved Middelhavet. 

Dagen avslutter vi i Cæsarea ved 

havet, før vi ankommer hotellet 

vårt i Natanya. Vi skal bo på King 

Solomon Hotel i Natanya resten av 

turen. 

 

Dag 8, langfredag 30. mars: 

FRIDAG I NATANYA  

Dagen er din, og du har fri til å gjø-

re det du har mest lyst til. Vi bor i 

kort gangavstand til Middelhavet. 

Hotellet har også badebasseng. Til-

Dag 10, 1. påskedag 1. april: PÅS-
KEGUDSTJENESTE I JERUSALEM  
Dagen i dag blir nok for mange av 
oss et høydepunkt på turen. Vi skal 
opp til Jerusalem, og få feire seiers-
budskapet: HAN LEVER! Jesus er 
ikke lenger i graven, den er tom, og 
han LEVER! Sammen med mange 
andre skal vi til felles Påskegudstje-
neste i Gordons Golgata.  
Etterpå får vi fri til å vandre i Jeru-

salems gater. Gamlebyens basarer, 

Ben Yehuda gågate, Mamilla hand-

legate er bare noen av de mange 

mulighetene vi har. Guide og reise-

ledere stiller selvfølgelig opp og går 
sammen med dere som er usikre 

på hvordan dere skal finne fram! 

Tilbake til Natanya på ettermidda-

gen. 

Kl. 20.00 Kort fellessamling. Vi 

oppsummerer våre opplevelser og 

tegner inn på våre karter hvor vi 

har vært, samt evaluerer litt fra 

turen.  

 
Dag 11. 2. påskedag 2. april: 

HJEMREISE  

Vi sjekker ut av hotellet og drar 

med buss til Ben-Gurion flyplass i 

Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjen-

syn, til Israel for denne gang, og 

gleder oss allerede til neste tur, 

(om Herren dryger, og gir oss enda 

en gang en slik mulighet)!. 

  

Velkommen på en uforglemmelig 

tur! 
 

Jordandalen 



Turpris  

Grunnpris Kr  22.390,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter  

• Hele rundreisen og alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 80 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 5.575,- 

• Reiseforsikring.  
 

 

Barnerabatt:  

Barn under 12 år (2-11 år) som bor på rom med to 

voksne får en rabatt på kr. 3.200,-. 

 

Flytider 

Da dette er et chartret fly har vi i skrivende stund ingen flyti-

der. Informasjon vil bli gitt deltakerne så snart vi har det. 

 

Bosteder 

23/3 - 27/3 Montefiore Hotel, Jerusalem 

27/3 - 29/3 Leonardo Hotel, Tiberias  

29/3 - 2/4 King Solomon Hotel, Natanya 

  

Vi har begrenset antall plasser på turen.  

Turen fylles opp fortløpende. På grunn av strenge regler fra 

flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. Ved 

sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen. Prisene 

er gitt på gjeldende tariffer og valutakurser. Vi tar forbe-

hold om programendringer og at det melder seg nok deltakere 

til å gjennomføre turen. Vi tar også forbehold om endringer i 

valutakurser, devaluering, uforutsette avgiftsforhøyelser, nye 

skatter eller lignende.  
 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i 

god tid før avreise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  

 

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

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra 

Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· 

Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Via Dolorosa 

Jerusalem 

http://www.plussreiser.no

