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

Flytider  

22/9 

TK1752 Oslo - Istanbul   1200 1645 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv   1805 2005 

2/10 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul   1000 1215 

TK1753 Istanbul - Oslo   1400 1655 

 

Turpris     kr  19 750 inkl. flyavgifter 

 

 

Prisen inkluderer 

• ·Flyreisen tur/retur Oslo 

• ·Flyavgifter/oljetillegg kr 1 670,- (kan bli endret) 

• ·Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet 

• ·Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• ·Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• ·Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet 

• ·Norske reiseledere 

• ·Skandinavisktalende guide 

 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør på USD 75 

• Enkeltromstillegg NOK 5 890 

• Reiseforsikring 

 

Bosteder 

22/9-26/9: Restal, Tiberias 

26/9-30/9: Prima Royal, Jerusalem   

30/9-2/10: King Solomon, Netanya 

 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.  

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. På grunn av strenge regler fra flyselskapene, må vi ha 

inn påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen. Prisene er gitt på gjeldende 

priser og valutakurser (januar 2018). Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjen-

nomføre turen. 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på www.plussreiser.no   

Skulle det oppstå spørsmål, ta kontakt med oss i PLUSSREISER, telefon 70 17 90 00 i kontortiden: 09:00 - 15:30 mandag - 

fredag.   

Reisen bestiller du på www.plussreiser.no  eller på telefon 70 17 90 00   

 

 

22. september - 2. oktober 2018 

Reiseledere:  Evy-Gunn Knotten & Per Larsen 

SUKKOT-TUR TIL ISRAEL 

- bli med på årets tur under Løvhyttefesten! 



Bli med Evy-Gunn Knotten og Per Larsen til Israel under                 

Løvhyttefesten. 

Få kjenner landet og våre jødiske røtter bedre. De har begge mange 

års fartstid bak seg i Den Norske Israelsmisjon, Evy-Gunn som                         

tidligere landssekretær for barne- og ungdomsarbeidet i 15 år og Per 

som misjonssekretær i Stavanger krets i 23 år.  

De har til sammen over 110 turer til Israel! De gleder seg til å ta deg 

med på en festreise i nært møte med landet og folket, med røttene 

våre og de bibelske steder, i møte med Jesus-troende jøder og                 

arabere, fra storbyliv til beduinleir, til naturopplevelser og sommer-

varme.   

Velkommen med på tur til landet der det skjedde og skjer, med                       

bibelen som reisehåndbok! 

Turen dag for dag 
Dag 6, torsdag 27. sept.: Øst Jerusalem, Gamlebyen.                           

Jerusalemsmarsjen! 

Vi begynner vårt opphold i Jerusalem med å vandre i Mesterens fotspor. 

Det blir morgensamling i Getsemane, hagen hvor Han kjempet og ba. 

Videre inn i Gamlebyen og til Betesdadammen og St Anna kirken med sin 

fantastiske akustikk. Fortsetter inn i basargatene og vandrer deler av Via 

Dolorosa; smertens vei, hvor tradisjonen sier Jesus gikk med korset mot 

Golgatahøyden. Vandringen ender ved Gravkirken.. Så blir det deilig lokal 

lunsj før vi går gjennom det jødiske kvarter til det helligste sted i verden 

for det jødiske folk; Vestmuren (også kalt Klagemuren), en del av tempel-

muren fra Herodes tid. På Tempelplassen ligger i dag Klippedommen og 

Al Aksa moskeen – det tredje helligste sted i verden for muslimene. Sent 

på ettermiddag går den berømte Jerusalemsmarsjen, med deltakere fra 

hele verden.  

Dag 7, fredag 28. sept.: Judeaørkenen m/Masada, beduinleir og 

Dødehavet  

Vi er klare for en flott ørkendag! Her blir det først besøk på fjellborgen 

Masada, med sin sterke historie om jødene som ofret livet i stedet for å 

havne i romernes hender etter Jerusalems fall i år 70. Så blir det lunsj og 

mulighet for kameltur på ekte nomadevis i Kfar Hanokdim beduinleir.  Så; 

et bad du aldri glemmer! Vi har kommet til verdens laveste sted, Dødeha-

vet, - mer enn 415 m under havet. Man flyter som en kork pga. det høye 

saltinnholdet i vatnet, hele 33 %. I tillegg har havet mange andre mineraler 

som tilsammen gjør det til et av de mest helsebringende steder i verden. 

Vel hjemme igjen gjør vi oss klare for sabbatskveld. 

Dag 8, lørdag 29. sept.: Gravhagen og Betlehem 

Vi har en rolig morgen før vi begynner dagen med Gordons Golgata og 

Gravhagen. Et fredfylt, vakkert sted med en tom grav! Her har vi natt-

verdsamling. Så kjører vi til Jesu fødeby; Betlehem. Her ser vi Fødselskir-

ken, som er bygget over stedet hvor Jesus ble født, og besøker Hyrde-

markene. Vi er i palestinsk selvstyreområde og møter kristne palestinske 

venner som gir oss et innblikk i dagliglivet for våre trossøsken.  

En av kveldene i Jerusalem anbefaler vi å se det fantastiske lysshowet om 

Jerusalems historie som vises på Jerusalems murer i David Citadellet (ikke 

inkludert). 

Dag 9, søndag 30. sept.: Yad Vashem, Ein Kerem og til Netanya  

Vi avslutter vårt opphold i Jerusalem med å besøke vi et meget viktig 

sted; Holocaustmuseet, Yad Vashem. Minnesmerket over de 6 mill. jøde-

ne som ble utslettet under 2. verdenskrig og som aldri fikk komme til 

Israel. Et sterkt møte med en ufattelig del av vår historie. Så kjører vi til 

vakre Ein Kerem, Johannes døperen sin fødeby, på veien mot Netanya. 

Vel fremme i Netanya er det mulig å innta de flotte Middelhavsstrendene. 

I kveld er det igjen høytid for jødene, da de går inn i siste dagen av 

Sukkot. 

Dag 10, mandag 1. okt.: Fridag i Netanya 

Vi slapper av og koser oss i badebyen Netanya, og lar alle inntrykkene fra 

turen synke inn. Vi bor like ved stranden og hotellet har også basseng. I 

kveld begynner Simchat Torah (Lovens gledesfest).  

Dag 11, tirsdag 2. okt.: Hjemreisedag 

Det er tid for å si Shalom v’lehitraåt (fred og på gjensyn) til Israel og sette 

kursen hjem til Norge. Vi takker for turen og ønsker deg velkommen 

med på nye turer med Plussreiser. 

Dag 1, lørdag 22. sept.: Utreisedag, Norge - Israel 

Vi reiser med Turkish Airlines og har utreise fra Oslo. (Det er mulig å 

søke opp tilslutning fra andre flyplasser. (Gi beskjed på Påmeldings-

skjemaet.) Ved ankomst Ben Gurion flyplass setter vi kursen til Galilea 

og vårt hotell i Tiberias ved Genesaretsjøen.  

Dag 2, søndag 23. sept.: På og ved Genesaretsjøen.                     

Sukkot begynner. 

Reisen vår starter bokstavelig talt i Jesu fotspor, i kjerneområdet for 

Hans virksomhet i Galilea. Vi starter dagen med båttur på Genesaret-

sjøen! Så kjører vi til Jesu egen by; Kapernaum, stedet Han flyttet til 

da Han forlot Nasaret. Så går vi ned til Genesaretsjøen, og til området 

hvor Han bl.a. kalte sine disipler, hvor brødunderet fant sted og hvor 

Han møtte disiplene igjen etter oppstandelsen. Vi avslutter dagen på 

Saligprisningens Berg, hvor Han hadde sin Bergpreken. I kveld                

begynner Sukkot (Løvhyttefesten) og det skal vi markere. 

Dag 3, mandag 24.sept: Magdala, Banias, Golan,                               

grenseområdene og Betsaida 

Dagen begynner i Magdala, hvor vi bl.a. finner en synagoge fra Jesu tid. 

Så kjører vi nordover gjennom den grøderike Huladalen og til den         

libanesiske grensen. Stopper i Banias Naturpark, hvor den bibelske 

byen Cæsarea Filippi lå. Rent kildevann strømmer ut fra grunnen av 

fjellet og leder til Israels største fossefall. Her i dette området spurte 

Jesus sine disipler; Hvem sier folk at Menneskesønnen er? Vi fortset-

ter opp på Golanhøyden og stopper bl.a. på en nedlagt militærpost 

hvor vi ser langt inn i Syria. På veien tilbake kjører vi innom bibelske 

Betsaida, hvor tre av Jesu disipler kom fra.   

Dag 4, tirsdag 25. sept.: Nasaret, Nasareth Village og Sachne 

I dag reiser vi til Jesu barndomsby; Nasaret. Her ligger Midtøstens    

største kirke, Bebudelseskirken, bygget over Marias hjem. Vi besøker 

Nazareth Village, som gir oss en innføring i livet her på Jesu tid. Så   

kjører vi sørover til Sachne, oasen som året rundt holder 27 gr. i 

vannet. Her koser vi oss resten av dagen. 

Dag 5, onsdag 26. sept.: Beit Shean, Qasr Al Yahud,                  

Jeriko og Oljeberget  

Vi forlater Galilea og setter kursen mot Jerusalem. Underveis stanser 

vi i de fantastiske utgravningene av bibelske Beet Shean. Fortsetter 

sørover Jordandalen og kommer til dåpsstedet Qasr Al Yahud ved 

grensen til Jordan. Så blir det lunsjstopp i verdens eldste by; Jeriko, 

som i dag er palestinsk selvstyreområde. Etter hvert begynner vi på 

stigningen opp mot Den hellige by; Jerusalem, som ligger ca. 800 me-

ter over havet. Vi kjører rett til Oljeberget og ser den verdenskjente 

utsikten, før vi innlosjerer oss på vårt hotell i sentrum av byen. 


