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

små og store reiser hjem med minner for livet!  

NB! Underveis på turen har vi bl.a. lokale gjester på kveldssamlingene våre. Før utreise 

får dere tilsendt eget Reisehefte, med mer detaljert program, informasjon, praktiske 

tips, presentasjon av overnattingssteder m.m. 

 

Flytider  

29/6 TK1752 Oslo – Istanbul  1115 1610 

          TK 788 Istanbul – Tel Aviv  1805 2005 

12/7 TK 785 Tel Aviv – Istanbul  1000 1215 

          TK1753 Istanbul – Oslo  1400 1655 

 

Turpris 
Pris per voksen:       kr  19 950,- inkl. flyavgifter 

Barnepris 2-15 år på rom m/2 voksne:   kr  16 950,- inkl. flyavgifter 

Fra 16 år på rom m/2 voksne:   kr  18 950,- inkl. flyavgifter 

Prisen er beregnet på minimum 40 betalende. 

 

Overnattingssted i Netanya, Galilea og Jerusalem kan ha 2 voksne og 2 barn på rom, 

 men i Tel Aviv er det 2+1 per rom. Er man 2+2 kan det bookes større rom i TLV  

for et tillegg på kr 1 150,-.  

 

Prisen inkluderer 
• Flyreisen tur/retur Oslo 

• Flyavgifter/oljetillegg kr 1 650,- (kan bli endret) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom/familierom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet 

• Norske reiseledere 

• Skandinavisktalende guide 

 

Prisen inkluderer ikke 
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør på USD 80, fra 13 år 

• Enkeltromstillegg NOK 7 235,- 

• Reiseforsikring.  

 

 
Bosteder 
29/6-1/7: Netanya 

1/7-5/7: Kibbutz Ginnosar   

5/7-9/7: Jerusalem 

9/7-12/7: Tel Aviv 

 

 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fort-

løpende. På grunn av strenge regler fra flyselskapene, må vi ha inn 

påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene påmeldinger kan vi ikke 

garantere plass på turen. Prisene er gitt på gjeldende priser og valu-

takurser (januar 2018). Vi tar forbehold om programendringer og at 

det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid 

før avreise. 
Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no   

 

29. juni - 12. juli 2018 

Reiseledere:  

Evy-Gunn Knotten, Henrik Petersson, Per Johannes Sørfonden og Siren Ringøen  

SOMMERENS FAMILIETUR TIL ISRAEL 

- en 14 dagers oplevelse for hele familien! 

http://www.plussreiser.no


 

Hjertelig velkommen med på sommerens Familietur! Turen som samler små og store i alle aldrer og som 

er en investering for livet for hele familien. En reise i nært møte med landet og folket, med flere dager på 

hvert overnattingssted, som gir ro og tid til å bli kjent på stedet. Et levende møte med røttene våre, med 

Bibelens og søndagsskolens fortellinger, mye tid til bading og moro, koselige og lærerike samlinger, aktivi-

teter for barna og tenåringene, møte med jøder og arabere og Jesu disipler av i dag.  

Israel er en verden i miniatyr, og vi opplever alt fra moderne storbyliv til kibbutzliv, kameltur og ørken, 

hellige og historiske steder, naturvandring og Dødehavet, Genesaretsjøen og Middelhavsstrender. Et mo-

derne land, med en historie du ikke finner maken til.  

Bli med på en spennende ferietur med Bibelen som reisehåndbok.! 

Per Johannes Sørfonden og Siren Ringøen er med 

i turteamet for første gang, men Per Johannes har vært 

reiseleder sammen med Evy-Gunn på flere ungdomstu-

rer tidligere. Han er opprinnelig fra Bergen og Siren fra 

Kristiansand, nå bosatt på Flekkerøy. Per Johannes er 

inspektør på Mottaksskolen i Kristiansand, der innvand-

rer-elevene lærer norsk kultur og språk før de skal ut i 

vanlig skole. Siren er avdelingsleder på SMI-skolen, sko-

len for sosialmedisinske institusjoner. De er aktive i 

speider og domkirkekor. Liker den gode praten, som 

veksler mellom alvor og latter. Ferieliv er båtliv, men i 

år vil de til Israel med deg! De har med seg Johannes på 

13 år. 

Evy-Gunn Knotten fra Sunnmøre har vært over 70 

ganger i Israel, oftest med turer for ungdommer og fa-

milier. Hun var leder for barne- og ungdomsarbeidet i 

Den Norske Israelsmisjon i 15 år, før hun begynte i rei-

sebransjen. Mange kjenner Evy-Gunn også gjennom 

sangtjenesten til Familien Knotten. Ektemannen Henrik 

Petersson fra Älvängen ved Göteborg er lærer for 

Multisport ved Sunnmøre Folkehøgskule. Han har vært i 

Israel 20 ganger og bl.a. vært reiseleder for turen «Israel 

rundt - på sykkel!» De er bosatt i Ulsteinvik og har med 

seg Sean-Gabriel på 16,5 år. 

Så innlosjerer vi oss på vårt hotell i utkanten av byen. 

Dag 8, fredag 6. juli: Yad Vashem/Biblical Zoo og Betlehem 

Denne formiddagen tilbringer vi i Vest-Jerusalem hvor de voksne 

og ungdommene besøker Holocaustmuseet, Yad Vashem 

(aldersgrense 12 år). En sterk opplevelse, men et viktig stopp på 

turen vår. Barna og to av reiselederne kjører alternativt opplegg 

for barna med «The Biblical Zoo» (ikke inkludert). På ettermidda-

gen drar vi til Jesu fødeby; Betlehem. Her ser vi Fødselskirken, 

som er bygget over stedet hvor Jesus ble født, og besøker Hyrde-

markene, hvor man fortsatt i dag kan se mange grotter der hyrde-

ne oppbevarte sauene sine. Vi er i palestinsk selvstyreområde og 

møter kristne palestinske venner som gir oss et innblikk i dagligli-

vet for våre kristne trossøsken.  

Dag 9, lørdag 7. juli: Øst-Jerusalem og Gamlebyen  

Vi fortsetter i Jesu fotspor og denne sabbaten er vi i Øst-

Jerusalem og Gamlebyen. Vi går inn i Gamlebyen via Løveporten 

og besøker Betesdadammen og St Anna kirken med sin fantastiske 

akustikk. Fortsetter inn i basargatene og vandrer deler av Via Do-

lorosa; smertens vei, hvor tradisjonen sier Jesus gikk med korset 

mot Golgatahøyden. Vandringen ender ved Gravkirken som rom-

mer både Golgata og graven. Så blir det deilig lokal lunsj før vi 

besøker jødenes helligste sted Vestmuren (også kalt Klagemuren), 

en del av tempelmuren fra Herodes tid. På Tempelplassen ligger i 

dag Klippedommen og Al Aksa moskeen – det tredje helligste sted 

i verden for muslimene. Så blir det tid for shopping i de mange 

basargatene.  

Dag 10, søndag 8. juli: Judeaørkenen,Masada,beduinleir,Dødehavet  

Vi er klare for en flott ørkendag! Her blir det først besøk på fjell-

borgen Masada, et spennende sted med sin sterke historie om 

jødene som ofret livet i stedet for å havne i romernes hender 

etter Jerusalems fall i år 70. Så blir det kameltur og lunsj på ekte 

nomadevis på besøk i Kfar Hanokdim beduinleir!  Etterpå fortset-

ter vi til verdens laveste sted; Dødehavet, mer enn 415 m under 

havet. Her vil du få et bad du aldri glemmer! Man flyter som en 

kork pga. det høye saltinnholdet i vatnet, hele 33 %, og i tillegg har 

havet mange andre mineraler som tilsammen gjør det til et av de 

mest helsebringende steder i verden. Etter hvert vender vi tilbake 

til Jerusalem. 

En av kveldene i Jerusalem blir det mulig å se det fantastiske lysshowet 

om Jerusalems historie som vises i David Citadellet (ikke inkludert). 

Dag 11, mandag 9. juli: Gravhagen og til Tel Aviv 

Før vi tar avskjed med Jerusalem besøker vi Gravhagen ved Gor-

dons Golgata utenfor Damaskusporten. Et fredfylt, vakkert sted 

med en tom grav! Her avslutter vi vårt opphold i Den hellige by 

med en nattverdsamling. Så setter vi kursen mot Middelhavet og 

storbyen Tel Aviv. Vel fremme kjører vi gjennom gamle bibelske 

Joppe/Jaffa, som i dag er blitt en del av Tel Aviv, på vei til vårt ho-

tell. Så er det bare å innta de fantastiske strendene! 

Dag 12 og 13, tirsdag 10. juli og onsdag 11. juli: Fridager i Tel Aviv 

Siste dagene slapper vi av og koser oss i Middelhavsbølgene i Tel 

Aviv; byen som aldri sover og som har mye å by på. Tel Aviv ble 

av reisemagasinet Vagabond i 2012 lansert som en av «it-

storbyene» man bør besøke. Her lander vi de siste dagene og lar 

alle inntrykkene synke inn. Vi bor like ved stranden og hotellet har 

også basseng. Reiselederne er som alltid tilgjengelig og vil gi råd og 

vise vei til ulike steder for de som ønsker det. Og Henrik vil ha 

surfekurs! De som ønsker det kan f.eks. besøke Immanuelskirken i 

Jaffa, The Independence Hall eller et av de mange fine museene i 

byen og shoppe på Karmel-markedet, Dizengoff-senteret eller det 

nye, populære havneområde. Siste kvelden blir det avskjedssam-

ling. 

Dag 14, torsdag 12. juli: Hjemreisedag 

Det er tid for å si Shalom v’lehitraåt (fred og på gjensyn) til Israel 

og sette kursen hjem til Norge. Vi takker for turen og håper både 

DAGSPROGRAM: 
Dag 1, fredag 29. juni: Utreisedag, Norge – Israel 

Vi reiser med Turkish Airlines og har utreise fra Oslo. (Det er 

mulig å søke opp tilslutning fra andre flyplasser. Gi beskjed på På-

meldingsskjemaet.) Ved ankomst Ben Gurion flyplass kjører vi 

rett til vårt hotell i Netanya ved Middelhavet.  

Dag 2, lørdag 30. juni: Fridag ved Middelhavet 

Første dagen er det sabbat og vi lader opp til tur med bading, 

«akklimatisering», leik og moro, deling og bli kjent samling på 

kvelden.  Badebyen Netanya har nydelige strender og hotellet 

har fint basseng, så her er det bare å nyte.  

Dag 3, søndag 1. juli: Cæsarea, Nasaret og til Genesaretsjøen 

Vi begynner rundreisen vår i det bibelske Cæsarea ved havet. 

På Jesu tid var dette hovedsete for romerne.  Her bodde Pontius 

Pilatus, hit kom Peter for å forkynne evangeliet for Kornelius og 

her satt Paulus som fange. Vi ser utgravingene og besøker teate-

ret fra Herodes tid, som fortsatt brukes til konserter og forestil-

linger. Vi forsetter til Galilea og Jesu barndomsby; Nasaret. Her 

ligger bl.a. Midtøstens største kirke, Bebudelseskirken, bygget 

over Marias hjem hvor hun fikk englebesøk og fikk vite at hun 

skulle føde verdens Frelser. Etter hvert kommer vi til vår kib-

butz ved Genesaretsjøen, hvor vi skal bo de neste fire nettene. 

Dag 4, mandag 2. juli: Ved og på Genesaretsjøen 

I dag vandrer vi bokstavelig talt i Jesu fotspor, i kjerneområdet 

for Hans virksomhet ved Genesaretsjøen. Vi starter dagen i 

det som kalles Jesu egen by; Kapernaum. Det var hit Han flyt-

tet da Han forlot Nasaret. Vi kjører videre til Saligprisningens 

Berg, hvor Han hadde sin Bergpreken. I dag er det vi som skal 

få lytte til den. Så går vi ned til Genesaretsjøen, og til området 

hvor Han kalte sine disipler, hvor brødunderet fant sted og 

hvor Han møtte disiplene igjen etter oppstandelsen. Vi avslut-

ter dagen med båttur på Genesaretsjøen! Resten av dagen slap-

per vi av på kibbutzen. 

Dag 5, tirsdag 3. juli: Banias naturpark, Golan, grenseområdene 

Vi begynner dagen med å kjøre nordover landet, gjennom den 

grøderike Huldadalen og like til den libanesiske grensen. Her 

besøker vi Banias Nature Park, som ligger i området der den 

bibelske byen Cæsarea Filippi en gang lå. Rent kildevann strøm-

mer ut fra grunnen av fjellet og vi legger ut på en vandring langs 

kilden til vi kommer til Israels største fossefall. Her i dette om-

rådet var Jesus med sine disipler og her spurte Han dem; Hvem 

sier folk at Menneskesønnen er? Etter en nydelig vandring fort-

setter vi langs den libanesiske grensen opp på Golanhøyden.  Vi 

kjører gjennom flere druserbyer og spiser lunsj hos druserne. 

På veien tilbake til vår kibbutz kjører vi nærme grensen til Sy-

ria. En dag hvor vi får et større innblikk i den politiske situasjo-

nen og forstår hvor viktig dette området er for Israels sikker-

het.  

Dag 6, onsdag 4. juli: Fridag i Galilea 

I dag koser vi oss i kibbutzen, som har både basseng, strand, 

butikk, tennisbane, idrettshall mm. For dem som ønsker det 

blir det mulig å bli med på bestigning av Arbel-klippen på 

ettermiddagen! Vi vil også legge til rette for tur til Tiberias for 

de som ønsker det.  

Dag 7, torsdag 5. juli: Sachne, Jeriko og Jerusalem  

Vi forlater Galilea og setter kursen mot Jerusalem. Underveis 

stanser vi og bader i oasen Sachne og har lunsjstopp i verdens 

eldste by; Jeriko, som i dag er palestinsk selvstyreområde. Etter 

hvert begynner vi på stigningen mot Den hellige by; Jerusalem, 

som ligger ca. 800 meter over havet. Vi kjører rett til 

Oljeberget og ser den verdenskjente utsikten. Her kom en 

gang Mesteren ridende på et esel og vi følger i Hans fotspor 

ned fra høyden. Dagen avsluttes med besøk i Getsemanehagen. 


