Reiseledere:
Magne Hultgren er pastor i Porsgrunn Baptistmenighet. Har tidligere vært reiseleder til Israel, og vært reiseleder og turpredikant for SI-Reiser/Plussreiser til Kreta på Vandring i Paulus og Titus sine fotspor. Har også vært leder for to små
grupper som har besøkt misjonsfelt i India og Kamerun. Dette året blir det to turer, Pilgrimsvandring på Gran Canaria og
denne turen til Israel. Velkommen til fellesskap og gode opplevelser.
Egil Sagen er pastor i Trondheim Baptistmenighet. Dette er hans første tur til Israel både som reiseleder og deltaker på
Israeltur. Han gleder seg stort til å være reiseleder sammen med Magne Hultgren og få oppleve Bibelens land sammen med
dere som blir med! Hjertelig velkommen til en tur som gir nytt innhold til alle de kjente og kjære tekstene om Jesu liv i
Guds Ord!

PRIS VED MIN. 30 BETALENDE
Pris v.min 30 betalende
Flyskatt
TOTAL
Tillegg fra Trondheim
(Endring i flyskatten kan forekomme.)
Tillegg for enkeltrom:

16.890,1.720,18.610,1.565,-

5.735,-

PRISEN INKLUDERER:
•
Flyreise Oslo - Tel Aviv med retur. Eventuelt tillegg fra Trondheim.
•
Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise.
•
Transport flyplass - hotell - flyplass.
•
Opphold på hotell i dobbeltrom.
•
Båttur på Genesaretsjøen.
•
Taubane til Masada.
•
Frokost og middag alle dager.
•
Lunsj i Ein Gev.
•
Rundreise ifølge det oppsatte program.
•
Inngangspenger til severdighetene.
•
Skandinavisk talende guide på rundturen.
•
Flyskatt nok 1.720.- fra Oslo + eventuelt nok 385.- fra Trondheim.
(kan forandres.)
•
Norsk reiseledelse.
IKKE INKLUDERT:
•
Tips til guide, sjåfør og hoteller. USD 64.- 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.

Tur til Israel, Bibelens land!

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

16. - 25. november 2018
Reiseledere: Magne Hultgren og Egil Sagen
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

Turen dag for dag
(forbehold om endringer i programmet)

1. dag: Fredag 16. november: Norge - Israel

6. dag: Onsdag 21. november: Jerusalem

Avreise

Trondheim

Ankomst

Gardermoen kl. 09.20

Avreise

Gardermoen kl. 11.40

Ankomst

Istanbul

kl. 17.30

Avreise

Istanbul

kl. 20.30

Ankomst

Tel Aviv

kl. 21.35

På vår første dag i Jerusalem begynner vi ved Betesda dam. Så til
Gabbata hvor Jesus ble domfelt av Pontius Pilatus, går Via Dolorosa til Gravkirken. Fortsetter ned til Klagemuren og videre til Davidson Senter og Davidsbyen med Ofelhøyden hvor kong David
hadde sitt palass. De som ønsker går ned til Gihonkilden hvor
kong Salomo ble salvet til konge og de kan fortsette gjennom
Hisekiastunnellen til Siloahdammen. Tunellen er 530 meter lang og
det renner vann i tunellen så dere må ha fottøy som tåler litt vann
og lommelykt. Resten av dagen fri i Gamlebyen.
Frokost og middag.

kl. 08.20

SK 345
TK 1752
TK 864

Israel feirer 70 år som selvstendig stat i moderne tid i 2018. Det vil vi være med å feire med en tur hvor vi også får oppleve å gå og se
de kjente bibelske stedene hvor Jesus gikk.

Her venter buss og guide som tar oss til NATANYA og vårt
hotell MARGOA. Enkelt måltid ved ankomst.

I Nazareth besøker vi Baptistmenigheten «Home of Jesus the king church» og pastor Saleem Shalash. Vi skal være med på gudstjeneste,
oppleve steder i Nazareth turister sjelden får oppleve, og høre om det spennende arbeidet menigheten er med på både i Nazareth og
Haifa.

2. dag: Lørdag 17. november: Caesarea - Tiberias

Etter opplevelsesrike dager rundt Tiberiassjøen, går turen til Jeriko, Dødehavet og Jerusalem.
Vi får ikke med oss hoveddelen av Israels feiring som selvstendig stat på grunn av at vi kommer ned litt etter denne, men får en interessant tur «opp til Jerusalem» og blir der noen dager. Her tar vår utmerkede guide oss med til steder som Yad Vashem
(Holocaustmuseet), Via Dolorosa (veien Jesus gikk med korset til Golgata), Getsemane og mange flere. I tillegg får vi et møte med representanter fra Internasjonale Kristne Ambassade. Så det mangler ikke på godbiter der i området heller!
Mot slutten av turen tilbringer vi en fridag i Netanya før vi fulle av inntrykk setter oss på flyet hjem til det «kalde nord».
Vel møtt til en tur med tillegg av «litt utenom det vanlige»!

Vi kjører nordover langs Middelhavet og stopper i Caesarea
som var romernes hovedby i Israel på Jesu tid. Vi ser det
romerske teateret, restene av kong Herodes palass,
Hippodromen og litt av restene fra byen som den var på 1200
tallet. Fortsetter til Karmelfjellet og Muchraka, stedet hvor
profeten Elias holdt til og kjempet mot de falske profetene. Så
kjører vi over Harmageddonsletten og opp til Nasaret Village
og Bebudelseskirken og Fjellet hvor tradisjonen sier at folket
ville styrte Jesus utfor stupet (Luk.4.). Vi besøker «Home of
Jesus the king church» og deltar på Gudstjeneste før siste
etappen ned til Tiberias ved Genesaretsjøen og vårt hotell
Restal. Frokost og middag.
3. dag: Søndag 18. november: Genesaretsjøen og omegn

Mvh
Magne Hultgren og Egil Sagen

Vi begynner dagen med besøk i Magdala, hjembyen til Maria
Magdalena ved Genesaretsjøen. Fortsetter opp til Bergprekenstedet og herfra spaserer vi ned til, Mensa Kristi hvor Jesus
møtte disiplene etter oppstandelsen. Fortsetter til Kapernaum
– Jesu egen by. Deretter over til «hin side» - østsiden av sjøen
til kibbutz Ein Gev hvor vi spiser lunsj og Peters fisk står på
menyen. Herfra tar vi båt tilbake til Tiberias. Frokost, lunsj og
middag.

7. dag: Torsdag 22. november: Jerusalem
Bussen tar oss til Oljeberget hvor vi har en fantastisk utsikt til
områdene omkring Jerusalem, spaserer ned til Tårekirken hvor
Jesus etter tradisjonen satt sammen med disiplene og hvor Jesus
gråt over byen. Spaserer videre ned til Getsemane hvor vi minnes
det som skjedde her. Så tar bussen oss til Betlehem og Hyrdemarken hvor vi får en palestinsk kristen guide. Etter besøket her
returnerer vi til Jerusalem. Litt fritid i Gamlebyen.
Frokost og middag.
8. dag: Fredag 23. november: Jerusalem - Netanya
Vi begynner dagen i Gordons Golgata ved den tomme grav og
nattverd. Deretter tar bussen oss over til Vest-Jerusalem og til
Yad Vashem, minnesmerke over falne jøder under annen verdenskrig. Vi besøker Israels Museum og Jerusalemmodellen som viser
oss hvordan byen var på Jesu tid. Så fortsetter vi ned til Middelhavet og gamle Joppe før vi kjører gjennom Tel Aviv og opp til
Netanya. Frokost og middag.
9. dag: Lørdag 24. november: Netanya
Fridag i Netanya. Vi nyter solen, sjøen og sommeren. Frokost og
middag.

4. dag: Mandag 19. november: Nordre Israel
Bussen tar oss opp langs Naftalifjellene langs den Libanesiske
grensen. Vi stopper ved kibbutz Misgav Am hvor vi får høre
hvordan den israelske hæren sloss mot Hisbollah. Så til
Caesarea Filippi for et besøk. Deretter opp på Golanplatået og
opp på Ben Tal, 1165 moh, og sørover på Golan til Fredsutsikten hvor vi har en fantastisk utsikt over Genesaretsjøen,
ned Yarmukdalen (Goghopens dal) tilbake til Tiberias, Frokost
og middag.

10. dag: Søndag 25. november: Hjemreise
Vi kjører fra hotellet ca. 05:15 til flyplassen, en tur på ca. 40 min.
Avreise

Tel Aviv

kl. 08.55

Ankomst

Istanbul

kl. 12.20

Avreise

Istanbul

kl. 14.25

Ankomst

Gardermoen kl. 16.30

5. dag: Tirsdag 20. november: Dødehavet-Jerusalem

Avreise

Gardermoen kl. 18.30

Vi setter kursen ned Jordandalen og stopper ved de varme kildene i Sakne ved foten av Gilboafjellet. Fortsetter ned Jordandalen til Dåpsstedet i Jordanelven øst for Jeriko hvor etter all
sannsynlighet Jesus ble døpt av Johannes. Passerer Qumran, ser
grottene fra veien og får høre historien om Dødehavs-rullene.
Så til Masadaborgen hvor taubanen tar oss opp 411 m.o.h og
hvor vi får høre om jødenes/zelotenes kamp mot
romerne i år 70 – 73 e.kr. Så til bading i Dødehavet før vi setter kursen opp til Jerusalem og vårt hotell Grand Court.
Frokost og middag.

Ankomst

Trondheim

kl. 19.25

TK 865
TK 1753
SK 368

