
 

 

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 

Reiseledere: 

Torild og Bjarne Thorstein GrotbækTorhild har hvert forstander par igjennom mange år i pinse-

bevegelsen, Thorstein Grotbæk har arbeidet med Israel i mange år igjennom NPAI som er Norske Pinse-

venners arbeide i Israel. Da spesielt på sykehusene øvre og nedre Eitanim. Reiser i dag som Bibellærer og       

forkynner i Norge og har hvert reiseleder for grupper til Israel siden 1993. 

 

Heidi og Leif Thorstein Grotbæk bor på Skårnes i Sauland, Telemark,  Heidi jobber som hjemmehjelp i 

Hjartdal kommune og Leif Thorstein jobber hos Telemark Bilruter i Seljord som buss sjåfør. Leif Thorstein er 

forkynner i Pinsebevegelsen og reiser som evangelist. Ekteparet har vært Forstander-par i flere menigheter. 

De har reist som reiseledere til Israel i mange år. Vi synes det er et fantastisk land  og se og oppleve og vi 

anbefaler Israel på det varmeste! 

PRIS VED MIN. 40 BETALENDE 

Pris      15.600,- 

Flyskatt       2.200,- 

TOTAL     17.800,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

Tillegg for enkeltrom: 5.850,- 

 
Vi har beregnet en dollarkurs på nok. 8.30.- Den endelige prisen blir justert Ca. 6 uker før avreise. 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv med retur. 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise. 

• Transport flyplass - hotell - flyplass. 

• Opphold på hotell i dobbeltrom. 

• Båttur på Genesaretsjøen. 

• Frokost og middag alle dager. 

• Rundreise ifølge det oppsatte program. 

• Inngangspenger til severdighetene. 

• Skandinavisk talende guide på rundturen. 

• Norsk reiseledelse. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hoteller. USD 56.- pr. person  

• Øvrige måltider og drikke til maten. 

Tipset legges i en konvolutt og gis til reiseleder ved avreise 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt påmeldingskjema på www.plussreiser.no eller 

ring til oss på 7017 9000.  

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

20. - 28. oktober 2018   

Reiseledere:   Heidi og Leif Thorstein Grotbæk 

    Torild og Bjarne Thorstein Grotbæk 

Jubileumstur til Israel 



Denne turen til Israel er en jubileums tur da Israel feirer 70 år som selvstendig stat i moderne tid.  

Vi skal denne gangen følge i fotsporene til emigrantene og de som forsvarer den nye nasjonene samtidig følge den igjennom 

de 70 år. 

Vi har heller ikke glemt de gamle røttene som landet er tuftet på, så vi skal også få med oss historien i fra gammel tid. 

Israel er alltid et spennende land å reise i fordi det er historiens land fremfor noen, samtidig er det Guds land og det gjør 

det mer interessant en noe annet land.  
 

1. dag: Lørdag 20. oktober: Norge - Israel 

Avreise Gardermoen  kl. 13.10 SU 2175 

Ankomst Moskva  kl. 16.45 

Avreise Moskva  kl. 18.25 SU 504 

Ankomst  Tel Aviv   kl. 22.40 

 

Her venter buss og guide som tar oss direkte til Tel Aviv og 

vårt hotell Metropolitan. Enkelt måltid. 

 

2. dag: Søndag 21. oktober: Tel Aviv—Tiberias 

Etter frokost besøker vi Diaspora Museet som viser jødene i 

landflyktighet og til Independent Hall hvor Statsminister David 

Ben Gurion proklamerte den jødiske staten i 1948. Så fortset-

ter vi nordover langs middelhavs-kysten til Atlit hvor de jødiske 

båtflyktningene kom inn i landet fra 1948. Fortsetter opp til 

Karmel fjellet før vi ankommer Tiberias og vårt hotell          

Leonardo.  Frokost og middag. 

 

3. dag: Mandag 22. oktober: Området rund Genesaret-

sjøen 

Dagen starter med båttur på Genesaretsjøen fra Tiberias til 

Nof Ginnosar. Så til bergprekenstedet. Herfra spaserer vi ned 

til møteplassen hvor Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen 

- Mensa Kristi, for deretter å besøke Kapernaum. Så besøker vi 

Magdala før vi ankommer til vårt hotell. Frokost og middag. 

 

4. dag:  Tirsdag 23. oktober:  Galilea og Nordre Israel 

Bussen tar oss direkte opp til Golan og fjellet Ben Tal. Her har 

vi en fantastisk utsikt over Golan høydene og over til Hermon-

fjellet og langt inn i Syria. Fortsetter ned til Caesarea Filippi og 

deretter opp på Naftali fjellene langs den Libanesiske grensen 

og til Safed som er siste stopp på dagens program. Så til kibbutz 

Nir David for middag og overnatting. Frokost og middag. 

 

5. dag:  Onsdag 24. oktober: Til Jerusalem 

Vårt første stopp er Qasr el Yahud, dåpsstedet i elven Jordan 

øst for Jeriko. Det var etter all sannsynlighet dette stedet Jesus 

ble døpt av Johannes. Vi kjører opp til Jerusalem og opp til  

Oljeberget med den fantastiske utsikten over byen og området 

omkring. Så spaserer vi ned til Tårekirken og Getsemane før vi 

setter oss i bussen til vårt hotell, Grand Court. Frokost og  

middag. 

 

6. dag:  Torsdag 25. oktober: Jerusalem 

Vi begynner dagen med besøk på Mt. Zion med nattverdsalen 

og Davids Grav. Fortsetter til Citadellet ved Jaffa porten, ned til 

Klagemuren og Davids byen før vi går gjennom den            

Hasmoneiske Tunnel og opp til Gabbata på Via Dolorosa.   

(Det kan hende at besøksrekkefølgen blir forandret litt denne 

dagen.) Frokost og middag. 

Turen dag for dag 
(forbehold om endringer i programmet) 

7. dag:  Fredag 26. oktober: Jerusalem 

I dag går turen over til vest Jerusalem og Yad Vasheim, minnes-

merket over falne jøder under annen verdenskrig. Deretter til 

Eitanim for å besøke pinsevennenes arbeid i Israel.                   

Frokost og middag.    

 

8. dag: Lørdag 27. oktober: Jerusalem 

Dagen begynner med besøk i Gordons Golgata og den tomme 

grav hvor vi må være kl. 09.00. Resten av dage fri. Reiselederne gir 

gode råd. I dag har vi ikke buss og guide. Frokost og middag. 

 

9. dag: Søndag 28. oktober:  Israel - Norge 

Etter frokost ca. kl. 09.30 tar bussen oss til flyplassen ved           

Tel Aviv hvor vi må være 3 timer før flyavgang. 

Avreise Tel Aviv kl. 13.10 SU 503 

Ankomst Moskva kl. 18.20 

Avreise Moskva kl. 20.35 SU 2534 

Ankomst Gardermoen  kl. 21.30 

 


