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Turteam:  Jørgen W. Tønnessen, Vidar Brautaset og Ariel Frøytland  

BIBELFERIE  VED MIDDELHAVET  

DET PROFETISKE ORD I BIBELENS LAND OG BLANT HANS FOLK I ISRAEL! 



Er du interessert i Israels land, folk, histo-

rie og kultur, og har lyst til å oppleve 

«landet der det skjedde, skjer, og der det 

kommer til å skje» som du kjenner fra 

Bibelen? Er du opptatt av dagens situasjon 

i Midt-Østen og har vært flere ganger i 

Landet før, og ønsker et annerledes opp-

hold og ferie? Lytte til bibeltimer, og få 

utlagt det profetiske Ord, på en måte du 

lett vil forstå? Mye flott evangelisk sang! 

Nyte solen og varmen, med enda ca. 27 

`C i Middelhavet. Da kan virkelig denne 

turen være midt i blinken for deg!  

 

Vi har også lagt den opp slik, at også for 

førstegangs reisende, er dette en passen-

de tur.  

 

For deg som melder seg på utfluk-

ter, får du også oppleve bl.a. Jerusa-

lem, Galilea og Genesaretsjøen, Dø-

dehavet, Jordanelven, Judea og Ne-

gev ørkenene, Emek Haelah, 

«Goliat`s grav», Tel Azaqa, Tel La-

chish og mange flere steder som vi 

kjenner fra bibelfortellingene.  

 

På dagene som der ikke er oppsatt utfluk-

ter, er det enkelt og greit å organisere 

noe for dere som skulle ønske å reise på 

egenhånd eller med en av reiselederne til 

Beit Skandinavia i Haifa, Caesarea ved 

havet, Gamle Jaffa/Joppe i Tel Aviv, varme 

kilder i Chamei Gash, osv…  

 

Litt om reiselederne: 

Jørgen W. Tønnessen fra Kristiansand 

er fisker og forkynner, og har vært reise-

leder til Israel mange ganger. Og sammen 

med kona Evy utgjør de et kjempeflott 

team! 

Vidar Brautaset er bosatt i Høvåg, men 

er opprinnelig fra Ørsta. Han er gift med 

Hanne, har tre barn, og reiser som for-

kynner på fritida. Vidar og Hanne synger 

mye sammen, og har gitt ut flere CDer.  

Ariel Frøytland er koordinator i stiftel-

sen; Lev Leman Israel, som yter hjelp til 

nye immigranter i Israel. Arbeidet har 

pågått siden 1986. Han har bodd i Israel i 

mange år, snakker hebraisk og har vært 

reiseleder til landet mange ganger. Ariel 

studerer nå til å bli autorisert guide, ved 

et av landets Universiteter. 

 
Bibeltimeholderne er Jørgen W. 

Tønnessen og Vidar Brautaset. 

 

DAGSPROGRAM: 

 
Dag 1, onsdag 19/9: Utreisedag  

Vi har avreise med Turkish Airlines fly fra 

Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Det er mulig 

å bestille tilslutningsbillett med SAS fra 

andre flyplasser i Norge. Reiselederne 

reiser fra Kristiansand. På flyplassen i Tel 

Aviv står buss og venter for å kjøre grup-

pen til vårt hotell i Netanya, hvor vi skal 

bo under hele oppholdet: King Solomon 

Hotel, Netanya. 

 

Dag 2, torsdag 20/9: Bibelferie ved 

Middelhavet  

Shalom og velkommen til Israel, Middelha-

vet, og den herlige badebyen Netanya. 

Det er ferie, og vi starter deretter. Kl. 

10.00 samles vi til kort informasjon angå-

ende mulighetene vi har i og rundt hotel-

let, byen og Landet, og programmet for de 

neste dagene. Trenger du hjelp til noe, 

skal vi reiseledere gjøre vårt ytterste, for 

å hjelpe deg! 

Tilbud for dagen er: 

Kl. 20.30 etter middagen på hotellet, har 

vi en kort kveldssamling, med et Ord for 

natten. 

 

Dag 3, fredag 21./9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Tilbud for dagen er:  

Kl. 09.00 Bibeltime I. ved Tønnessen/

Brautaset. Nyhets-oppdatering v/Ariel 

Kl. 17.00 Bibeltime II.   

 

Dag 4, shabbat 22/9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Vi tar shabbat sammen med folket. Har fri 

til virkelig å slappe av, nyte varmen og 

solen, bade i Middelhavet eller i hotellets 

svømmebasseng. Ta med Bibelen, og ta en 

stille stund på byens flotte Strandprome-

nade, eller på rommet. Kanskje noen vil gå 

i en synagoge, eller besøke en messiansk 

menighet i byen? Bade- og feriebyen 

Netanya, er en by alle nordmenn liker 

svært godt. Nyt dagen. 

20.30 Etter middagen på hotellet, går vi 

(for dem som har lyst) ut på byen, sam-

men med folket, i det shabbaten går ut, og 

en ny uke starter! 

 

Dag 5, søndag 23/9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Tilbud for dagen er: 

09.00 Et Ord for dagen. 

20.30 Etter høytids middag på hotellet, 

kveldssamling. Sang og vitnesbyrd. (I kveld 

starter løvhyttefesten i Israel). 

 

Ekstratur I: Ca.  07.30 – 17.30 Jerusalem 

 

Dag 6, mandag 24/9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

(Første dag i Løvhyttefesten, som varer 

fram til dagen etter at vi har reist tilbake 

til Norge). 

Tilbud for dagen er:  

Kl. 09.00 Bibeltime III. Nyhets-oppdatering 

v/Ariel 

Kl. 17.00 Bibeltime IV.  

 

Dag 7, tirsdag 25/9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Tilbud for dagen er: 

09.00  Et Ord for dagen/Bibelhalvtime, 

med Jørgen Tønnessen/Vidar Brautaset. 

 

Ekstratur II: Ca. 08.00 – 18.00 Dødeha-

vet, Masada (via Arad hjem igjen) 

 

Dag 8, onsdag 26./9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Tilbud for dagen er: 

Kl. 09.00 Et Ord for dagen/Bibelhalvtime,  

 



 

Detaljer rundt ekstraturene;  

På denne turen tilbyr vi disse utfluk-

tene. Prisene er basert på minimum 20 

betalende deltakere.  Tips til sjåfør og 

guide med 7 USD pr. person kom-

mer i tillegg. Det vil være en norsk rei-

seleder med på hver utflukt. Påmelding 

på utflukter må vi ha innen 6. august 

2018.  Vi ser da hvor mange som er på-

meldt og sender ut faktura og informasjon 

før avreise.  

 

Ekstratur I.     JERUSALEM 

Vi starter tidlig i dag, for i dag skal vi få se 

store deler av Jerusalem. Vi starter med 

panorama utsikten fra Oljeberget utover 

byen, og ser bymuren og Tempelplassen 

godt herfra. Deretter besøker vi «Alle 

Nasjoners Kirke», før vi stiger opp på 

Sions berg, for å se bl.a. Kong Davids grav 

og «Øvresalen» hvor Jesus holdt nattverd 

med sine disipler (Mark. 14.13, Luk. 22.10-

38, Matt. 26.17-29, Ap.gj. 1.13, og Ap.gj. 2 

Pinse). Så går vi inn i Gamlebyen og starter 

for fullt vår oppdagelsesferd i det helt uni-

ke Jerusalem. Vi vandrer gjennom Cardo 

gaten, som var hovedgaten i Jerusalem for 

2000 år siden. Vi besøker Vestmuren / 

Klagemuren, vandrer deler av Via Doloro-

sa, til Gravkirken (Matt. 27.33-57, 28.10). 

Selvfølgelig besøker vi de fargerike og 

uforglemmelige basargatene i byen!  

Et langt liv er ikke nok til å få se alt i Jeru-

salem. I dag har du fått sett og «smakt» litt 

på det som er et minimum, ved et besøk 

her! Og får vi mulighet til mer, vil det bli 

flettet inn gjennom dagen.  

Prisantydning Kr 675,- pr. person. 

 
Ekstratur II.         DØDEHAVET, 

MASADA, ARAD 

Vi kjører i dag gjennom Judea ørkenen, og 

stiger ned 1200 meter i høydeforskjell til 

verdens laveste plass på jord; Dødehavet. 

Her gjør vi vårt første stopp ved Jesu 

dåpsplass ved Jordanelven, «Kasel El Ye-

hud» rett overfor byen Jeriko. Deretter 

kjører vi forbi Qumeran, hvor 

«Dødehavsrullene» ble funnet i 1947 (vi 

stopper ved veien, og gir anledning til å ta 

noen bilder), før vi så reiser sørover langs 

med dette Salthavet, til det kjente Masada. 

Festningen hvor noen av jødene søkte 

Ekstratur III: Ca. 08.00 – 18.30 Dagstur 

til Galilea, inkl. seilas/båt tur på Genesa-

retsjøen og bading. 

 

Dag 9, torsdag 27/9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Tilbud for dagen:  

Kl. 09.00 Bibeltime V.   

Kl. 20.30 Kveldssamling med sang og frie 

vitnesbyrd. 

 

Ekstratur IV: I Abrahams fotspor i Sama-

ria og Judea. 

 

Dag 10, fredag 28/9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Tilbud for dagen er:  

Kl. 09.00 Bibeltime VI.  

Kl. 17.00 Bibeltime VII.  

 

Ekstratur V: Ca. 08.00-17.30 Shvelat 

Yehuda (med mange nye bibelske plasser). 

 

Dag 11, shabbat 29./9: Bibelferie ved 

Middelhavet 

Det er shabbat og helligdag i Landet. Fol-

ket hviler, og vi sammen med dem. Dere 

kjenner for lengst til alle mulighetene i og 

rundt denne herlige plassen og byen 

Netanya. Nyt dagen! 

Tilbudene for dagen som vi setter 

opp for deg er: 

Kl.09.00 Morgenbønnesamling. 

Kl.17.00 Kort fellessamling, hvor vi opp-

summerer våre opplevelser, og tegner inn 

på våre karter hvor dere har vært - dere 

som har vært med på utflukter under be-

søket i Landet. 

 

Dag 12, søndag 30/9: Hjemreise  

Vi sjekker ut av hotellet, og blir fraktet 

gjennom Sharon sletten, og dens fantastis-

ke fruktbare marker, med buss til Ben-

Gurion flyplass i Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, 

på gjensyn, til Israel for denne gang, og 

gleder oss allerede til neste tur, (om vi får 

leve og Herren dryger, og gir oss enda en 

gang en slik mulighet). 

 

Vi skal også få treffe, og bli kjent 

med flere israelere under turen. 

Dette blir naturlig flettet inn på pas-

sende dager og kveldssamlinger. 

Gled dere! 

tilflukt, da Romerne ødela Tempelet i Jeru-

salem i år 70. Vi skal her få se bl.a. noe av 

det gamle autentiske vannsystemet og He-

rodes Palass. Så til Ein Bokek, hvor den 

som vil kan bad i Dødehavet, her hvor alle 

kan lese hebraisk flytende. På vår vei hjem 

til Netanya, kjører vi via byen Arad, og 

nordlige delen av Negev ørkenen.  

Prisantydning Kr 900,- pr. person.  

  

Ekstratur III.     GALILEA MED BÅT-

TUR PÅ GENESARETSJØEN 

I dag starter vi igjen tidlig. Vi kjører nord-

vestover, og vårt første stopp blir på en 

fantastisk utsikts plass i Nasaret, hvor vi 

leser og peker ut mange bibelske plasser 

som Taborfjellet, Harmagedonsletten, Gil-

boa, Givat More, Karmel m.m. Så videre 

vestover via Kana i Galilea til Genesaret-

sjøen, hvor vi skal besøke byen Tiberias, 

oppleve båttur på Genesaretsjøen, Salig-

prisningens berg, Kapernaum (Jesu by), og 

deretter kjøre forbi kjente plasser som 

bl.a. Beit Saida, Kursi, Ein Gev, så setter vi 

kursen vestover igjen, og hjem til Netanya. 

En ny fantastisk dag.  

Prisantydning Kr 850,- pr. person.             

 

Ekstratur IV.    I ABRAHAMS FOT-

SPOR I SAMARIA OG JUDEA 

I dag starter vi tidlig. Det blir en fantastisk 

dag, da vi skal stige opp på Israels fjell, til 

Samaria, og «vandre i Abrahams fotspor». 

Vi besøker bl.a. Bracha fjellet, Utsiktspunk-

tet fra Garisim fjellet, hvor vi kan se ned til 

Josefs grav, Jakobs brønn, byen Sikem 

(Schem /Nablus) og Alon More. På vår veg 

til Jerusalem og Hebron, kjører vi 

«Fedrenes Veg» R60, forbi Shilo, hvor pak-

tens Ark, og Tabernaklet i sin tid stod, og 

direkte til Machpela hulen i Hebron. Det 

som er etter jødisk tradisjon graven til bl.a. 

Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob og 

Lea. (Rachels grav kjørte vi forbi ved krys-

set til Betlehem). På vår veg hjemover kjø-

rer vi igjennom Kiryat Arba, Tzomet Gosh 

Etzion, Emek Haela (hvor David kjempet 

mot Goliat), og Ayalons dal (Josva 10). 

Prisantydning kr. 1.090,- pr. person.  

  

Ekstratur V.    SHVELAT YEHUDA 

I dag blir det mye nytt å se, for trolig alle 

sammen, som blir med på denne turen. 

Stikkord er: Tel Azeqa, By under bak-

ken / Beit Guvrin, Edoms land, Sakarja, 

Shaaraym, Emek Ayela, Kong David, Goliat 

og Filistrene.  

Men først av alt starter vi dagen med et 

kort men svært viktig besøk ved Yad Vas-

hem, Holocaust minneplassen. Og deretter 

via Ein Kerem, til «Goliats grav», før vi 

reiser ned på kystslettene (Hashvela) og 

Emek Ayela og Tel Azeqa. Deretter til Beit 

Guvrin, og Tel Lakhish, før vi reiser nord-

vest over, og hjem igjen til Netanya.  

Prisantydning Kr 600,- pr. person. 

Gennesaretsjøen 



Turpris  

Grunnpris Kr 17. 990,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.670,- (pr. nov. –17, kan endres) 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehotell 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Norsk reiseledelse/bibeltimeholdere 

 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 40 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 5.390,- 

• Reiseforsikring (alle må ha).  

• Ekstraturer som er satt opp som tilbud for dem som ønsker, 

påmelding innen 6. august.  
 

 

Flytider 

TK1752 Oslo—Istanbul 1200 1645 

TK 790 Istanbul —Tel Aviv 2020 2230 

TK 785Tel Aviv—Istanbul 1000 1215 

TK1753 Istanbul—Oslo 1400 1655 

 

Bosted 

19 —30/9 King Solomon Hotel, Netanya 

 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Prisen er basert på 30 

betalende deltakere. 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 valutakur-

ser. Vi tar forbehold om programendringer og at det melder 

seg nok deltakere til å gjennomføre turen. Vi tar også forbehold 

om endringer i valutakurser, devaluering, uforutsette avgiftsfor-

høyelser, nye skatter eller lignende.  

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   

  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

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
http://www.plussreiser.no

