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Turteam:  Kjetil Glimsdal og Kristin Leite  

OPPLEVELSESTUR TIL ISRAEL  

En tur til økt fordypning, innsikt, forståelse og bibelkunnskap. 



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, natu-

ren, eller interessert i landets 

historie og kultur – troende el-

ler ei. Sikkert er det uansett at 

man kan regne med en annerle-

des og eksotisk ferie i et vak-

kert land med et behagelig kli-

ma. 

 

Israel er for mange «Bibelens 

land», og representerer et histo-

risk spennende reisemål både 

for troende og ikke-troende.  

 

Rundt Gennesaretsjøen finnes 

det mange kirker, og noen av 

ruinene stammer fra kirker som 

ble bygget allerede i det første 

århundret. Jerusalem er også et 

selvsagt stopp på reisen. Her 

finner man kjente bibelske ste-

der.  

 

Vi besøker blant annet:  

Gennesaretsjøen, Golan, Kar-

melfjellet, Jerusalem, Dødeha-

vet, Masada og mange flere ste-

der som vi også kjenner fra bi-

belfortellingene.  

Litt om reiselederne: 

Reiselederne Kjetil Glimsdal og 

Kristin Leite har felles bakgrunn 

som ansatte på Bibelskolen i Grim-

stad. Der har de god erfaring som 

reiseledere gjennom blant annet 

flere studieturer til Israel med sko-

lens studenter. Nå legger de opp til 

en tur for venner, bekjente og 

andre interesserte som vil oppleve 

Israel med sine historiske røtter, 

kontraster og – fred! 

For tiden er Kjetil Glimsdal ordfø-

rer i Grimstad. Kristin Leite er dag-

lig leder på Institutt for Sjelesorg, 
Modum Bad. 

 

DAGSPROGRAM: 

 

Dag 1, lørdag 7. april    

Utreisedag 

Vi reiser med Turkish Airlines fra 

Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Det 

serveres et måltid om bord i flyet. 

Ved ankomst Ben Gurion flyplass 

møter vi vår guide og sjåfør som 

tar oss til Galilea. Vi bor på Leo-

nardo Hotel i Tiberias de første tre 

nettene. 

 

Dag 2, søndag 8. april   På og 

rundt Gennesaretsjøen 

Vi starter dagen med båttur på 

Gennesaretsjøen. Vi drar så til 

Tabgha og brødunderkirken samt 

Peterskirken. Vi skal til Saligpris-

ningsfjellet hvor Jesus holdt Berg-

prekenen før vi drar til Jesu egen 

by, Kapernaum, som var hans base 

i Galilea. Dersom tiden tillater det 

drar vi oppom Safed. 

 

Dag 3, mandag 9. april    

Galilea og Golan 

Vi starter dagen ved dåpsstedet 

Yardenit i sørenden av Gennesa-

retsjøen. Deretter går turen opp 

på Golan og Har Bental, en nedlagt 

militær lyttepost med panoramaut-

sikt mot Hermon og områdene 

rundt. Vi besøker det bibelske Cæ-

sarea Filippi, Banjas, et sted Jesus 
reiste igjennom og som vi kjenner 

fra Peters bekjennelse «Du er Mes-

sias!». Her er en av jordanelvens 

kilder.  

 

Dag 4, tirsdag 10. april   Nasa-

ret, Muhraqa og Cæsarea 

Vi forlater Galilea for denne gang 

og drar til Nasaret. Her besøker vi 

Bebudelseskirken, den største kir-

ken i Midt-Østen, samt Nazareth 

Village, en liten landsby som viser 

oss dagliglivet i Nasaret på Jesu tid. 

Vi drar over Harmageddonsletten 

til Karmelfjellet og Muhraqa, stedet 

der Elia kjempet med Baals profe-

ter og ba om regn over landet. Sis-

te stopp på veien til Jerusalem er i 

Cæsarea ved havet. Her ser vi 

aquadukten som forsynte byen 

med vann, amfiteateret og kong 

Tabgha 



 

bol, som står her.  

På ettermiddagen skal vi til Jesu 

fødeby, Betlehem. Her besøker vi 

Fødselskirken og hyrdemarkene. 

 

Dag 7, fredag 13. april    

Jerusalem 

Vi drar til Yad Vashem, det nasjo-

nale minnesmerket over de 6 mil-

lioner jøder som ble drept under 

holocaust, av dem var 1,5 millioner 

barn…  Et viktig og sterkt sted å 

besøke. 

Etterpå blir det fritid og mulighet 

for å gå i basargatene i Gamlebyen.  
Vi besøker Vestmuren ved starten 

av sabbaten. 

 

Dag 8, lørdag 14. april    

Dødehavet 

Vi skal på dagstur til Dødehavet. Vi 

«stiger ned» ca. 1200 m fra Jerusa-

lem til Dødehavet, jordens laveste 

sted. Vi kjører langs Dødehavet og 

stopper i Qumran hvor Dødehavs-

rullene ble funnet i hulene i fjellet. 

Vi skal til Fjellfestningen Masada. 

Her tar vi gondolen opp til toppen 

og 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.  Det blir mulighet for et bad 

Herodes palass.  Vi ankommer så 

Jerusalem og vårt bosted, Prima 

Royale Hotel hvor vi skal bo resten 

av turen. 

 

Dag 5, onsdag 11. april    

Jerusalem, gamle del 

Vi begynner dagen på Oljeberget, 

der vi har storslått utsikt over Je-

rusalem. Går videre ned til 

«Tårekirken», Dominus Flevit, 

hvor Jesus gråt over Jerusalem og 

gjør et stopp i Getsemane og «Alle 

nasjoners kirke». Vi går inn en av 

portene i bymuren og kommer til 
Betesda dam og St. Anna kirken 

hvor vi prøver den fantastiske 

akustikken. Så blir det en vandring 

på noe av «Via Dolorosa» eller 

«Lidelsens vei».  Stopper ved Anto-

niaborgen og Gabbata samt noen 

av stasjonene underveis mot Grav-

kirken. Så til Vestmuren, eller Kla-

gemuren, som den ofte kalles. Et-

terpå blir det tid til shopping i ba-

sargatene. 

 

Dag 6, torsdag 12. april Jerusa-

lem, nye del og Betlehem 

Vi drar til Gordons Golgata, Grav-

hagen, og har en samling ved den 

tomme graven før vi drar til ny-

byen i vest og Israel Museum. Her 

ser vi modellen av Jerusalem på 

Jesu tid. Vi kjører forbi Knesset og 

ser menoraen, Israels nasjonalsym-

i det ramsalte og mineralholdige 

Dødehavet. En spesiell opplevelse å 

flyte som en kork.  Dersom vi får 

anledning drar vi innom Jeriko og 

ser morbærtreet og minnes 

Sakkeus. 

 

Dag 9, søndag 15. april    

Jerusalem, Sionsberget og 

Tempelplassen 

Vi drar i dag til Sionsberget med 

Øvresalen og minnes påskemåltidet 

og Kaifas’ hus. Vi besøker Hanegal-

kirken hvor vi ser fangehullet, kir-

ken og trappene fra Jesu tid – ho-
vedveien fra Sionsberget til Olje-

berget. Denne dagen skal vi også 

opp på Tempelplassen hvor El-Aksa 

og Klippe moskeene ligger.  

 

Dag 10, mandag 16. april   

Hjemreisedag 

Bussen henter oss på hotellet og 

kjører til flyplassen for hjemreise.  

 

 

Velkommen med på en 

uforglemmelig tur! 

 

 

Jordandalen 



Turpris  

Grunnpris Kr 22.990,- 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 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 85 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 6.725,- 

• 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 

07 – 10/4  Leonardo Hotel, Tiberias 

10—16/4 Prima Royale Hotel, Jerusalem 

  

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

pende. 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 programend-

ringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre 

turen. Vi tar også forbehold om endringer i valutakurser, deva-

luering, uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignen-

de.  

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i 

god tid før avreise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  

 

Påmelding på nettet;  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

