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Rundreise i Israel i jubileumsåret 2018 



Israel er et land de fleste av oss har 

hørt mye om, men som de færreste 

av oss har besøkt. Det bør det ikke 

være noen grunn til – Israel har mye 

mer å by på enn de fleste nordmenn 

er klar over. Mangfold er stikkord for 

Israel, uansett om man ønsker en 

aktiv eller en avslappende ferie, er 

glad i storbylivet, naturen, eller in-

teressert i landets historie og kultur 

– troende eller ei. Sikkert er det uan-

sett at man kan regne med en an-

nerledes og eksotisk ferie i et vak-

kert land med et behagelig klima. 

På en slik tur er mange av de kjente 

bibelske stedene selvsagte stopp på 

reisen. Et av de viktigste er Genesa-

retsjøen i Galilea, som er åsted for 

flere kjente bibelfortellinger – det 

var her Jesus gikk på vannet og stilte 

stormen. En båttur på Genesaret-

sjøen er fantastisk.   

Rundt Genesaretsjøen finnes det 

mange kirker, og noen av ruinene 

stammer fra kirker som ble bygget 

allerede i det første århundret. Av 

kirker som må besøkes på en pile-

grimsreise er fødselskirken i Betle-

hem, og Bebudelseskirken i Nasaret, 

hvor Jomfru Maria fikk vite at hun 

skulle føde Guds sønn. 

Jerusalem er også et selvsagt stopp 

på reisen. Her finner man kjente bi-

belske steder som blant annet Olje-

berget, Getsemanehagen og Via Do-

lorosa («Smertens vei»). Sistnevnte 

er navnet på veien hvor Jesus gikk til 

Golgata, og den ender med Gravkir-

ken – hvor kristne i over 2000 år har 

feiret at Jesus døde og stod opp 

igjen. 

Reiseleder Roar Bredal har 

vært sokneprest i Sandefjord og 

har vært prest i over 40 år.  Han 

har ledet mange turer til Israel, og 

har også et høstsemester som stu-

dent ved Caspari senter i Jerusa-

lem, for å studere Kirkens jødiske 

røtter.  Han har også i mange år 

vært aktiv i Den norske Israelsmi-

sjon, i landsstyret og som kretssty-

remedlem og –leder. 

 

 

DAGSPROGRAM: 

 

Dag 1, mandag 9. april   Reisedag 

Vi reiser med Turkish Airlines fra 

Gardermoen via Istanbul til Tel Aviv. 

Ved ankomst Ben Gurion flyplass står 

guide og sjåfør og venter og tar oss 

direkte til Tiberias. Vi skal bo på Emily 

Hotel de første tre nettene. 

 

Dag 2, tirsdag 10. april   På og 

rundt Gennesaretsjøen, Bet -

Shean 

Vi skal se og oppleve mye i Galilea. I 

båt på Gennesaretsjøen får vi høre 

om de ulike fiskemetoder som har 

vært benyttet. Vi stopper motorene 

midt utpå Gennesaretsjøen og leser 

og forteller om det som skjedde med 

Jesus og disiplene på denne sjøen. 

Søndagsskolesangene passer godt inn 

her. 

På Saligprisningsfjellet leser vi Berg-

prekenen som Jesus holdt her.  Herfra 

er det fin utsikt over Gennesaretsjøen 

og området rundt. Ved Tabgha besø-

kes Brødunderkirken hvor vi minnes 

Jesu under her.  Nede ved sjøen, mel-

lom Tabghas varme kilder og vannfall 

som renner ut i Genesaretsjøen, ligger 

Peterskirken.  Vi leser noen av beret-

ningene om Jesu virke i dette området 

før vi kjører til Kapernaum som var 

den lille landsbyen ved Gennesaretsjø-

ens nordlige bredd.  Den sentrale in-

stitusjonen og bygningen var synago-

gen og byen var senter og base for 

Jesu virke i Galilea.  Vi spiser lunsj i 

Kibbutz Ein Gev.  Dette er inkludert i 

turprisen.  Petersfisk står på menyen. 

Vi kjører litt sydover i Jordandalen og 

besøker utgravningene i Bet Shean. 

Byen ligger i det fruktbare området 

sør for Gennesaretsjøen, der hvor 

Jisre’elsletten møter Jordandalen. Her 

ser vi blant annet det romerske amfi-

teateret som i dag er et av de best 

bevarte i landet.  

 

Dag 3, onsdag 11. april   Golan  

Vi tar med så mye som mulig av det 
planlagte programmet i Øvre Galilea / 

på Golan; 

Vi skal helt nord på Golan, til den Sy-

riske grensen ved Quneitra. Fra Har 

Bental har vi flott utsikt inn i Syria og 

til Hermonfjellet.  Videre drar vi til 

foten av Hermonfjellet hvor en av Jor-

danelvens kilder ligger ved det gamle 

Cæsarea Filippi, Banjas, et sted Jesus 

reiste gjennom, og som vi kjenner fra 

Peters bekjennelse, «Du er Messias!». 

Dersom det er tid til det vil vi også 

besøke Safed. 

 

 

Tabgha 



 

muren som jødene vanligvis kaller den, 

et hovedsted for jøders bønnesamling-

er.  Like ovenfor ligger Tempelplassen, 

et sted hvor mange mennesker har 

møtt Guds herlighet.  På Sionsberget 

med Øvresalen minnes vi påskemålti-

det.  Her på Sionsberget har vi også 

Kaifas’ hus. Vi skal også besøke Hane-

galkirken. Her ser vi fangehullet, kirken 

og trappene fra Jesu tid – hovedveien 

fra Sionsberget til Jerusalem. 

Vi avslutter dagens program i Gordons 

Golgata, et sted som gir et godt inn-

trykk av hvordan det ytre miljøet var, 

med en hodeskalleformet klippe og 

gravkamre i en hage like ved. Her ved 

den tomme grav har vi en samling.  

 

Dag 6, lørdag 14. april   Jeriko – 

Masada – Qumran – Dødehavet 

På vei til Dødehavet stopper vi i Jeri-

ko – verdens eldste og lavestliggende 

by hvor vi ser morbærtreet og minnes 

Sakkeus.  Etter besøket i Jeriko skal vi 

til Massadafjellet hvor guiden forteller 

historiene både fra Herodes den 

Store sin tid, og ikke minst fra år 70 

da 960 seloter forskanset seg her i tre 

år etter at Jerusalem og landet for 

øvrig hadde måttet bøye seg for den 

romerske makt.   

Vi stopper ved Qumran, som er kjent 

for funnet av Dødehavsrullene. Her 

hører vi om Qumransamfunnet og 

Esseerne før vi fortsetter på veien 

opp til Jerusalem.  

Denne dagen blir det anledning til å 

bade i Dødehavet, en spesiell opple-

velse å flyte som en kork i det ramsal-

te og mineralholdige vannet. 

Dag 4, torsdag 12. april   Nasaret 

– Karmelfjellet – Jerusalem 

Vi skal forlate Galilea og dra opp til 

Jerusalem. 

Vi skal besøke Nasaret med Bebudel-

seskirken, Midt-Østens største kirke. 

Vi fortsetter på Harmageddonsletten 

til Muhraqa, stedet hvor Elia kjempet 

med Baals profeter og bad om regn 

over landet. Her har vi flott utsikt 

over området. Vi kjører over Karmel-

fjellet og til Haifa og får med oss utsik-

ten over Bahaihagene og Haifabukten. 

Vi kjører sydover på Sharonsletten og 

tar opp til Jerusalem Gate Hotel i Je-

rusalem hvor vi skal bo resten av tu-

ren.  

 

Dag 5, fredag 13. april   Oljeber-

get og Gamlebyen 

Etter frokost kjører vi til toppen av 

Oljeberget, går nedover mot Getsema-

ne via den tåreformede kirken, Domi-

nus Flevit – Herren gråt. Vi gjør et 

stopp og minnes Jesus da han gråt over 

Jerusalem.  Deretter kommer vi til 

Getsemane ved foten av Oljeberget, på 

østsiden.  Vi besøker Alle Nasjoners 

Kirke og hagen med oliventrær og min-

nes bønnekampen nettopp her. Vi går 

inn i Gamlebyen til Betesda dam og 

leser om da Jesus helbredet den syke 

på sabbaten. I St. Anna-kirken prøver vi 

den fantastiske akustikken. Videre den-

ne dagen skal vi gå Via Dolorosa som 

starter med Gabbata utenfor Anto-

niaborgen.  På vår vandring mot Grav-

kirken skal vi stoppe ved noen av sta-

sjonene underveis.   

Vi går inn til Klagemuren, eller Vest-

Dag 7, søndag 15. april    Jerusa-

lem og Betlehem 

I den nye del av byen, i vest, ser vi 

Knesset (parlamentet) og den kjente, 

gigantiske, syvarmede lysestaken, me-

noraen.  Vi skal til Israel Museum for å 

se Shrine of the Book (Dødehavs-

rullene) og modellen av Jerusalem på 

Jesu tid.    

Vi kjører så til vestsiden av Herzlhøy-

den, til Yad Vashem, det nasjonale min-

nesmerket og museum for de seks mil-

lioner jøders liv som gikk tapt under 

Holocaust.  

I Betlehem er det tilrettelagt for et 

besøk til Fødselskirken med fødsels-

grotten og hyrdemarkene.  

 

Dag 8, mandag 16. april   Hjem-

reise 

Vi sier Shalom lehitraot (farvel og på 

gjensyn) til hverandre.   

Buss henter gruppen på hotellet og 

kjører oss til flyplassen i Tel Aviv.   

 

 

Velkommen på en uforglemmelig 

tur! 
 

 

Jordandalen 



Turpris  

Grunnpris Kr 17.190,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.650,- (pr. okt. –17, kan endres) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• En lunsj i kibbutz Ein Gev, Galilea 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 75 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 3.500,- 

• Reiseforsikring (alle må ha).  
 

 

Flytider 

TK1752 Oslo—Istanbul 1200 1645 

TK 788 Istanbul —Tel Aviv 1805 2005 

TK 785Tel Aviv—Istanbul 1000 1215 

TK1753 Istanbul—Oslo 1400 1655 

 

Bosteder 

09 - 12/4 Emily Hotel, Tiberias  

12 - 16/4 Jerusalem Gate Hotel,  Jerusalem 

  

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 forbehold om program-

endringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. Vi tar 

også forbehold om endringer i valutakurser, devaluering, uforutsette avgifts-

forhøyelser, nye skatter eller lignende.  

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før av-

reise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  

 

Påmelding på nettet; plussreiser.no/reiser/bredal   

  

 

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

