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Getsemane

VELKOMMEN til en spennende
Israelsreise, der du skal få oppleve
Israel fra nord til sør. Vi har lagt
opp et program både for deg som
ikke har vært i Israel før, og til deg
som har vært i landet flere ganger.
Noen steder vil sikkert være nye
også
for
«gamle
travere».
Du skal få oppleve Israel, landet og
stedene som har betydd - og betyr - så
mye for oss. Vi skal besøke alle de
«hellige stedene» i Galilea, i Judea, Jerusalem og helt til Negevørkenen. Vi skal
og møte mennesker som bor i landet.
Sammen håper vi og at vi skal oppleve
et godt kristent fellesskap. Enkelte kvelder har vi samlinger dere vi møter mennesker som bor i landet. Turen er åpen
for alle. Antallet er imidlertid begrenset,
og noen har allerede meldt sin interesse.
Litt om reiseleder
John Edv. Olsen er pensjonert lektor og tidligere mangeårig ordfører i
Vennesla kommune i Vest-Agder.
Han er medarbeider i Plussreiser og
har lang erfaring som turprodusent
og reiseleder. Han er også fritidsforkynner.

Dødehavet

DAGSPROGRAM:
DAG 1, FREDAG 12. OKTOBER
Utreisedag
Vi samles på Gardermoen og reiser
med Turkish Airlines via Istanbul til
Tel Aviv, og Ben Gurion Internasjonale flyplass. Her blir vi møtt av vår
guide og sjåfør som tar oss til vårt
hotell Margoa, som ligger sentralt i
Natanya. Her skal vi bo to netter.
DAG 2, LØRDAG 13. OKTOBER
Samaria
Vi skal denne dagen kjøre inn i Samaria
på Vestbredden. Her besøker vi Garisim, (samaritanernes hellige fjell), og
skal inn til Sykars brønn der vi skal øse
vann fra Jakobs brønn. Det var her Jesus møtte den samaritanske kvinnen.
Middag spiser vi på en fortausrestaurant i Natanya.
DAG 3, SØNDAG 14. OKTOBER
Caesarea - Karmel -Nasaret Tiberias
Etter frokost tar vi fatt på vår reise
langs middelhavskysten. Vårt første
stopp er Caesarea, byen som er bygd
opp av Herodes den store, og vi lar
oss imponere over ruinene av dette
imponerende byggverket med amfiteater, akvedukt, veddeløpsbane og
«romerske gater». Men Caesarea er
også kjent fra det nye testamentet: det
var her Paulus møtte kong Agrippa og
det var herfra han dro ut på sine misjonsreiser. Kornelius, den første ikkejøde som ble kristen bodde også her
(ap.gj. 10). Etterpå drar vi opp til Kar-

melfjellet der Elias kjempet med Baalsprofetene. Dagens lunsj spiser vi her,
falaffel på en drusisk restaurant. Ferden går så videre til Nasaret, til MidtØstens fineste kirke, bygd over stedet
der tradisjonen sier at engelen kom til
Maria. Fra Nasaret er det bare en times kjøring til Tiberias og vårt hotell
som ligger i sentrum av byen.
DAG 4, MANDAG 15. OKTOBER
Huladalen - Misgav Am Caesarea Filippi - Golan
En begivenhetsrik dag ligger foran oss.
Vi kjører opp Huladalen og vårt første
stopp blir i kibbutz Misgav Am. Kibbutzen ligger midt i «ildlinjen» og har
mer enn en gang opplevd å bli angrepet av libanesisk artilleri. Vi møter en
engasjert representant fra kibbutzen
som gir oss en god innføring i Israels
situasjon i dette området. Vi kjører
ned til Huladalen og opp til Caesarea
Filippi, kjent fra det nye testamentet
fordi det var her Peter kom med sin
bekjennelse om hvem Jesus var (Matt.
16). Her er også en av Jordanelvens
kilder. Etterpå kjører vi opp på Golan;
får en god innføring i krigene som har
vært her, og kanskje forstår vi også
bedre hvorfor Golan er så viktig for
Israels sikkerhet. Et besøk i Katzrin,
den eneste byen på Golan blir det og
tid til. Her i Katzrin besøker vi en fabrikk der de fremstiller olivenolje.
DAG 5, TIRSDAG 16. OKTOBER
Rundt Gennesaretsjøen - Båttur Petersfisk

Dåpsstedet i Jordandalen

Denne dagen skal vi gå i Jesu fotspor
og besøke kjente steder; Saligprisningenes fjell, Kapernaum, Peters båthavn,
og vi skal på båttur på Gennesaretsjøen. Lunsj denne dagen er inkludert,
og på menyen står Petersfisk i kibbutz
Ein Gev.
DAG 6, ONSDAG 17. OKTOBER
Tiberias - Jordandalen Ein Bokek
Vi tar fatt på turen sørover til Dødehavet der vi skal bo en natt. Vi kjører
ned Jordandalen og besøker stedet
der Jesus ble døpt av Johannes, forbi
Qumran der Dødehavsrullene ble funnet og kommer til vårt hotell ved Dødehavet tidlig på ettermiddagen. Det
blir mulighet for et bad i «Salthavet»
eller i bassenget på hotellet. Noen vil
sikkert også ha en tur til shoppingsenteret i Ein Bokek.
DAG 7, TORSDAG 18. OKTOBER
Massada - Beersheba Jerusalem
Vårt første stopp denne dagen er fjellfestningen Massada som har spilt en
viktig rolle i jødenes historie. Vi tar
taubanen opp og får høre den dramatiske historien fra år 70 da jødiske seloter kjempet mot den romerske okkupasjonsmakten. Men Massada er
også ett av Herodes’ imponerende
palasser. Vi går ned fra toppen av vestsiden, der bussen henter oss. Vi kjører
så gjennom et interessant ørkenlandskap fram til Beersheba som er
«Abrahams by». Det var her Isak ble
født og Abraham gravde brønnen som
det er fortalt om i 1. Mos. 21,30.
Brønnen vi besøker er fra 4. århundre,

men det er i dette området de bibelske fedre oppholdt seg med sine familier. Beersheba er den 7. største byen
i Israel med ca 205.000 innbyggere, og
den er kalt Negevs hovedstad. Etter
besøket i Beersheba tar vi fatt på reisen opp til Jerusalem. Her skal vi bo
fire netter på Shany Hotell som ligger
sentralt i byen.
DAG 8, FREDAG 19. OKTOBER
Jerusalem - Betania, Oljeberget,
Getsemane
Vi starter denne dagen med et besøk i
Betania, Martha, Maria og Lasarus sin
by. Det var her Jesus ble salvet og det
var her han bodde i påskeuka. Etterpå
kjører vi til Oljeberget, besøker Tårekirken (Dominus Flevit) en kirke som
er bygd for å minnes at Jesus gråt over
Jerusalem. I Getsemanehagen besøker
vi kirken som er bygd til minne om
Jesu kamp i Getsemane. Vi besøker
også Hanegalkirken og avslutter dagen
med en samling i Gravhagen (Gordons
Golgata).
DAG 9, LØRDAG 20. OKTOBER
Jerusalem - Via Dolorosa, Jødisk
kvarter med Klagemuren
Etter frokost kjører bussen oss ned til
Løveporten (Fåreporten/
Stefanusporten), en av de syv portene
i bymuren. Herfra går vi inn til Betesdadammen. Her ligger også St. Annas
kirke som vi besøker og får oppleve
den fantastiske akustikken. Fra Betesdadammen tar vi fatt på Via Dolorosa
(Lidelsens vei) og følger veien Jesus
gikk opp til Golgata. Vi spiser falaf-

fellunsj før vi besøker det jødiske
kvarter og klagemuren. Etterpå blir
det tid til å gå på egenhånd i Gamlebyen, eller kanskje noen vil ta turen
over til shoppingsenteret i VestJerusalem.
DAG 10, SØNDAG 21. OKTOBER
Jerusalem - Betlehem Yad Vashem
Denne dagen starter vi i Betlehem,
der en kristen, palestinsk guide tar oss
med til Fødselskirken og hyrdemarkene. Etter lunsj drar vi til Yad Vashem,
Holocaustmuseet, bygd for at vi ikke
skal glemme den grusomme urett som
ble begått da 6 mill. jøder ble drept. Vi
får noe fritid før vi samles til middag
og avskjedssamling på hotellet.
DAG 11, MANDAG 22. OKTOBER
Hjemreisedag
Vi reiser tidlig fra hotellet og sier shalom l’hitraot (på gjensyn) til våre venner og til Israel.
Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldingskjema som finnes
på vår nettside.

Turen bestilles på
plussreiser.no

Jerusalem

PRIS VED MIN. 30 BETALENDE
NOK 20.900,PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo – Tel Aviv tur/retur
• Flyavgifter kr. 1.670,- (pr. des 2017, kan bli
endret)
• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet
• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller
• Halvpensjon, dvs. frokost og middag samt
lunsj en dag
• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det
fremgår av dagsprogrammet
• Norsk reiseledelse
• Skandinavisktalende guide

Tel Aviv

IKKE INKLUDERT:
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med
110 USD
• Drikke til inkluderte måltider
• Enkeltromstillegg kr 5.550,• Reiseforsikring
Flytider
TK1752 12okt Oslo Istanbul 1200 1645
TK 788 12okt Istanbul Tel Aviv 2055 2305
TK 785 22okt Tel Aviv Istanbul 1000 1215
TK1753 22okt Istanbul Oslo 1400 1655

Bosteder:
12. - 14. okt: Hotel Margoa, Natanya
14. - 17. okt: Hotel Ohalo, Tiberias
17. - 18. okt: Hotel David, Dødehavet
18. - 22. okt: Hotel Shany, Jerusalem
Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

