
04.10.– 14.10.2018 // 11 dager //  

Turteam:  Elbjørg Therkelsen og Inger Lise Skauge 

Dametur til Israel 



Flyreise: 

04OCT BGOOSL  07.25 08.15 

04OCT OSLIST    12.00 16.45    

04OCT ISTTLV    18.05 20.05   

14OCT TLVIST    10.00 12.15    

14OCT ISTOSL    14.00 16.55    

14OCT OSLBGO 19.35 20.25 

Overnattingssteder: 

04.-11.10. Hotel Leonardo i Jerusalem 

11.-14.10. Hotel Golan i Tiberias 

 

Reiseledere: 

Inger Lise Skauge, pensjonert pedagog, 

forfatter og kåsør.  

 

Elbjørg Therkelsen som har lang erfa-

ring som reiseleder og har vært ansatt i 

Israelsmisjon i 30 år. Hun er pensjonist nå 

og driver bruktbutikken Mamilla for DNI 

Bergen.   

 

Turteamet gleder seg å vise frem 

mangfoldet i landet og formidle vår 

tros jødiske røtter.  

Dette betyr at vi også vil møte da-

gens «bibelske kvinner» - både jødis-

ke og arabiske. En spennende reiser 

som vi håper du vil være med på!  

  

Dagsprogram: 

Torsdag 04.10.18 

Avreise fra Bergen via Oslo. Ankomst Tel 

Aviv kl. 20.05. Transfer til hotellet i Jerusa-

lem for overnatting. 

 

Fredag 05.10.18 

Etter frokost drar vi til Abrahams land, hvor 

vi får ride på kamel og se hvordan de levde i 

patriarkenes tid. Vi skal også besøke Betania, 

der Maria og Marta bodde sammen med sin 

bror Lasarus. Herfra kjører vi til Oljeberget 

med utsikt over Jerusalem og går ned til  

Getsemanehagen. Middag og overnatting på 

Leonardo Hotell. 

Lørdag 06.10.18 

Denne dagen går vi i Jesu fotspor i Jerusalem. 

Vi starter med et besøk i Gamlebyen og går 

sammen opp Via Dolorosa. Vi besøker den 

nydelige gravhagen med den tomme graven, 

der vi kan ha en nattverdstund, en fin avslut-

ning på dagens program. Middag og overnat-

ting på Leonardo Hotel i Jerusalem 

 

Søndag 07.10.18 

Etter frokost går turen til Tel Aviv og  

Immanuelskirken. En levende messiansk  

menighet, og vi gleder oss å oppleve gudstje-

nesten her. Etterpå drar vi til Jaffa/Joppe, den 

gamle havnebyen som er nevnt flere steder i 

Bibelen. Det vil også bli tid for et bad i Mid-

delhavet eller en spasertur langs den flotte 

promenadegaten. 

 

Mandag 08.10.18 

I dag drar vi til Dødehavet. Her besøker vi 

festningen Masada som ligger på et fjellplatå 

med nydelig utsikt over ørkenområde. Vi 

tar gondolbanen både opp og ned.  Etterpå 

går turen videre til Ahavafabrikken. Det vil 

også bli anledning til å bade i Dødehavet 

før vi drar til  Jesu dåpssted Qasr al Yahud.  

Middag og overnatting på Leonardo Hotel i 

Jerusalem. 

Tirsdag 09.10.18 

I dag drar vi en tur til Mehane Yehuda. Vi 

går mellom de fargerike bodene til kram-

karene og her kan vi finne både krydder, 

frukt og mye annet spennende. Kanskje 

noen blir fristet til å kjøpe en smaksprøve? 

Vi skal også besøke Mea Sheriam, et av de 

eldste jødiske nabolag i Jerusalem.  Vi går 

videre til Caspari Senter og møter  

Elisabeth Levi som er senterets leder.  

Hun forteller oss litt om arbeidet som  

drives her av Den Norske Israelsmisjon. 

Middag og overnatting på Leonardo Hotel. 

 

Onsdag 10.10.18 

Denne dagen dra vi en tur til Betlehem, 

Jesu fødeby. Her ser vi Fødselskirken og 

Hyrdemarkene. Etterpå drar vi til Ein 

Kerem, stedet der døperen Johannes ble 

født før turen går videre til Hadassa-

sjukehuset med de vakre Chagall vinduene. 

Dagens program avsluttes med et besøk på 

Holocaustmuseet, minnesmerket over  

jødene som mistet livet under 2. verdens-

krig, et sterkt  og viktig besøk.  

Markedet 

Dødehavet 

Getsemane 



Turen kan bestilles på 

www.plussreiser.no 

 stedet som ble kjent da Jesus gjorde sitt 

første under og forvandlet vann til vin, og 

så kjører vi videre til Nain, stedet der 

Jesus møtte et Begravelsesfølge og vekket 

opp enkens sønn.  Turen går så videre til  

Hamat Gader. Her får vi slappe litt av og 

kose oss i de varme kildene før vi drar 

tilbake til vårt hotell for middag og over-

natting. 

 

Søndag 14.10.18 

Transfer og avreise fra Tel Aviv kl. 10.00. 

Ankomst Oslo kl. 16.55 og Ankomst  

Bergen kl. 20.25.  

Velkommen med på en  

uforglemmelig tur! 

 

Turpris 

fra Bergen    kr. 24750,- 

fra Oslo    kr. 23350,- 

Tilslutning fra andre byer på forespørsel 

Tillegg for enkeltrom:   kr. 6990,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

Flyreise Norge -Tel Aviv t/r inkl. flyavgifter 

(pr. nov 17 kr. 1660,-,  kan bli endret), 

bussturen og inngangspenger i pakt med 

turprogrammet, overnatting i turistklasse-

hoteller i delt dobbeltrom, halvpensjon 

dvs. frokost og middag), 4 lunsjer, norsk 

reiseledelse og skandinavisk talende guide 

 

 

 

Middag og overnatting på Leonardo Hotel 

i Jerusalem.   

 

Torsdag 11.10.18 

Vi tar farvel med Jerusalem og drar nord-

over til havnebyen Haifa. Her besøker vi 

både Eliaskirken og Ebeneserhjemmet og 

får et innblikk i arbeidet som gjøres blant 

messianske jøder og kristne arabere.   

Etterpå går turen videre til Safed, et viktig 

sted for jødisk religion og mystikk. Et  

malerisk sted med sine synagoger og sin 

kunstnerkoloni.  Herfra går turen via 

Amukkadalen med sin duftende furuskog. 

Middag og overnatting på Golan Hotel i 

Tiberias  

 

Fredag 12.10.18 

Vi starter dagen med en båttur på Genes-

aretsjøen før vi besøker Kapernaum, Jesu 

by og drar opp til Saligprisningensfjell og 

videre derfra opp Huladalen til Kibbutz 

Naot som er kjent for sin skofabrikk.  

Turen går så videre opp på Golanhøyden 

og Fjellet Bental med utsikt over Syria og 

spøkelsesbyen Quineitra. Vi besøker en 

olivenolje fabrikk og Kibbutz Ein Gev som 

er kjent for sin Petersfisk før vi drar  

tilbake til vårt hotell i Tiberias for middag 

og overnatting. 

Lørdag 13.10.18 

Etter frokost drar vi til Nazareth og Bebu-

delseskirken, stedet der Maria fikk engle-

besøk og et kall til å være mor til Jesus-

barnet. Herfra går turen videre til Kana, 

IKKE INKLUDERT:  

Øvrige måltider, drikke til maten, forsik-

ringer, tips til hotellbetjeninger, guider og 

sjåfører (ca. 80 USD) 

Vi tar forbehold om endringer i program 

og pris. 

 

Turen går i samarbeid med: 
 

 

Har dere spørsmål om program og turen 

kan dere ta kontakt med:  

Elbjørg Therkelsen 481 44 313 eller  

Inger Lise Skauge 414 13 977 

 

For påmelding og andre spørsmål ta 

kontakt med Plussreiser på telefon  

70 17 90 00 eller epost: 

post@plussreiser.no 

 

  

Jaffa/Joppe 



 

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

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Gravhagen Vestmuren 

Fødselskirken 

Masada 

Ebenezer hjemmet 

Chagall Vindu  

Caspari Center 


