
Flytider 

28/9 SU2175  Oslo   Moskva   13.10  16.45 

 SU 504  Moskva  Tel Aviv  18.25  22.50 

7/10 SU 507  Tel Aviv  Moskva   12.55 17.00 

 SU2534 Moskva   Oslo   18.25 20.05 

 

Turpris 

Grunnpris per voksen     Kr 19 550 inkl. flyavgifter 

Barn 2-14 år på rom m/2 voksne   Kr 17 950  inkl. flyavgifter 

Teens 15 år på rom m/2 voksne   Kr 18 950 inkl. flyavgifter 

Prisen inkluderer 

· Flyreisen t/r Oslo-Tel Aviv  

· Flyavgifter/oljetillegg kr 2160,- (per jan-18, kan endres) 

· 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 

· Norsk reiseledelse 

· Skandinavisktalende guide 

Prisen inkluderer ikke 

· Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 70 USD  

· Drikke til inkluderte måltider 

· Enkeltromstillegg; kr 4 990 

· Reiseforsikring.  

Bosteder 

28/9 – 2/10  Ohalo Resort Sea of Galilee 

2/10 – 7/10 Royal Wing hotel Jerusalem 

Prisen er beregnet på minimum 25 betalende. 

Vi har begrenset antall plasser på turen. 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 priser og valutakurser. Vi 

tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre 

turen. 

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 

Reiseleder: 

Jarle og Karina Waldemar brenner for å formidle evangeliet. 

Mange familier kjenner Jarle fra sommerstevner og menigheter, 

der han har deltatt med kreative prekener og sang. Hans sprudlen-

de og livsglade formidling av tro og liv er til inspirasjon og opp-

muntring for mange. Nå har du muligheten å oppleve Bibelens land 

sammen med dem! Vi besøker mange av plassene vi har hørt om i 

Bibelen og opplever mye moro sammen på tur!  

28. september - 7. oktober 2018   

Reiseleder:  Jarle og Karina Waldemar 

Familietur i høstferien 2018                                                           

Opplev og oppdag Bibelens land 



Vi bor bare på to hoteller på turen, 4 første nettene ved Genesaretsjøen og så 5 

netter i Jerusalem. Herfra drar vi på dagsturer til kjente steder fra Bibelen. Det blir båttur 

på Genesaretsjøen, besøk på Saligprisningenes berg, vandring til sjøen der Jesus kalte sine                 

disipler og møtte dem igjen etter oppstandelsen, naturvandring i en «Wadi» og vi får oppleve 

livet på Jesu tid i «Nazareth Village».  På vei mot Jerusalem besøker vi «Paradisets forgård», 

Sachne og verdens eldste by, Jeriko. I Jerusalem fortsetter vi vandringen i Jesu fotspor 

og besøker Oljeberget, Getsemane, Betesdadammen, går deler av Via Dolorosa og har                  

nattverdstund i Gravhagen. Det blir også besøk ved  Vestmuren og i Yad Vashem, handling i    

basargater og tur til Betlehem og Dødehavet. 

Velkommen med på familietur til Israel med Waldemars! 

 

Dag 1, fredag 28. september:   Fra Norge til Israel 

Vi reiser med Aeroflot fra Oslo via Moskva til Tel Aviv. (Gi 

beskjed på Påmeldingsskjemaet i tilfelle du ønsker tilslutnings-

billett fra annen flyplass). Ved ankomst blir vi møtt av vår guide 

og sjåfør som tar oss til vårt hotell ved Genesaretsjøen i              

Galilea, hvor vi skal bo første del av turen. 

 

Dag 2, lørdag 29. september: På/ved Genesaretsjøen 

I dag skal Søndagsskolefortellingene virkelig bli levende for oss! 

Dagen starter med båttur på Genesaretsjøen, her hvor Jesus 

stilte stormen, gikk på vannet og ga disiplene en fiskefangst de 

aldri hadde sett maken til.  Så blir det besøk på Saligprisninge-

nes berg, hvor Han holdt sin Bergpreken og området som kal-

les Tabgha, hvor Han kalte flere av sine disipler og hvor Han 

møtte dem igjen etter oppstandelsen. Her i området skjedde 

også brødunderet.  Resten av dagen til egen disposisjon og 

bading i Genesaretsjøen. 

 

Dag 3, søndag 30. september:                                                  

Nasaret, Golan og naturvandring 

Vi begynner dagen i Jesu barndomsby Nasaret, den største 

arabiske byen i Galilea og kjører i bibelsk landskap der vi ser 

mange høyder, sletter og byer som omtales i bibelhistoriene. I 

Nasaret besøker vi stedet Nazareth Village, hvor vi opplever 

livet som det var her på Jesu tid og Jesu undervisning blir              

levendegjort for oss. Vi får også «bibelsk lunsj». Så kjører vi 

opp på Golan, høyden som er så viktig for Israels sikkerhet, 

opp på vulkantoppen Har Bental og har storslått utsikt bl.a. 

mot Syria. Så avslutter vi dagen med en naturvandring i et                

dalføre som heter Wadi Amud.  

 

Dag 4, mandag 1. oktober: Fridag  

Dagen er til egen disposisjon og vi koser oss på vår kibbutz ved 

Genesaretsjøen. 

 

Dag 5, tirsdag 2. oktober:                                                      

Sachne, Jeriko og til Jerusalem og Oljeberget  

Det er tid for å sette kursen mot Jerusalem. Vi gjør et stopp i 

Jordandalen, i paradiset Sachne, en fersk kilde som året rundt 

holder 27 grader. For de som ønsker det blir det mulig å                

besøke Kenguru Zoo (8 USD per pers), hvor man foruten å 

klappe og mate kenguruer bl.a. får hilse på en koala, papegøyer, 

og verdens farligste fugl. Vi fortsetter etter hvert til Jeriko,                    

verdens eldste by. Her møtte Jesus både Sakkeus og den blinde 

Bartimeus. Så begynner vi oppstigningen til Jerusalem, som 

ligger 800 meter over havet. Vi kjører til Oljeberget og ser den 

verdenskjente utsikten over den Hellige by. Her kom Jesus 

ridende på et esel og herfra var det Han steg opp til                         

Himmelen. 

Turen dag for dag 
Dag 6, onsdag 3. oktober: Getsemane, Betesdadammen, 

Via Dolorosa og Vestmuren 

Vi fortsetter vandringen i Jesu fotspor. Vi begynner dagen i                    

Getsemane hagen, hvor Han kjempet og ba og ble tatt til fange. Vi 

fortsetter inn til Gamlebyen og besøker Betesdadammen. Her 

ligger St. Anna kirken, som er bygget til minne om Marias mor 

Anna, en korsfarerkirke med enorm akustikk og barnesangen           

løftes til nye høyder. Så går vi gjennom basargatene og deler av 

Via Dolorosa, smertens vei mot Golgata. Dagen avsluttes ved    

jødenes helligste sted; Vestmuren eller Klagemuren.  En del av 

vestre mur av tempelet som lå her til år 70 e. Kr. I dag er det 

Klippedomen og Al Aksa moskeen som ligger på det som en gang 

var Tempelplassen. 

 

Dag 7, torsdag 4. oktober: Yad Vashem, Betlehem 

Vi besøker Holocaustmuseet Yad Vashem, minnesmerket over de 

6 mill. jødene som ble utslettet under 2. verdenskrig, - av dem var 

det 1.5 mill. barn. En ufattelig del av vår europeiske historie.                 

(For barna arrangeres alternativt opplegg.) 

Ettermiddagen bruker vi i Jesu fødeby Betlehem, hvor vi kan                  

besøke både Fødselskirken, som er bygget over grotten der Jesus 

ble født, og Hyrdemarkene. 

 

Dag 8, fredag 5. oktober: Dagstur til Dødehavet 

En flott ørkendag ligger foran oss! Vi besøker en spennende fjell-

borg; Masada, og tar gondolbanen opp til den vel 400 meter høye 

klippen. Vel oppe får vi se utgravingene og høre den sterke                              

historien om de jødiske selotene som holdt stand her i tre år mot 

den romerske hæren i år 70-73 e. Kr.  Vi tar også en vandring i 

oasen Ein Gedi, hvor vi kan kjøle oss ned i kilden og kanskje også 

får se noen av steinbukkene eller klippegrevlingene som hører til 

her. Så blir det et bad du aldri glemmer! I Dødehavet flyter man 

som en kork pga. det høye saltinnholdet. Det er strengt forbudt å 

kaste seg ut i vannet, her setter man seg ned og flyter på ryggen. 

Vannet er hele 33% salt og inneholder mange andre mineraler 

som gjør det til et av verdens mest helsebringende sted å bade. 

 

Dag 9, lørdag 6. oktober: Gordons Golgata og Gravhagen, 

fritid 

Det er siste dagen vår og vi avslutter turen med et fint besøk ved 

Gordons Golgata og i Gravhagen. En fredelig, vakker hage i hjertet 

av byen, med en tom grav, som besøkes av evangeliske kristne fra 

hele verden. Her har vi vår egen takke- og nattverds samling.  

Resten av dagen er fridag. På kvelden samles vi til avskjedssamling. 

 

Dag 10, søndag 7. oktober: Hjemreise 

Det er tid for å si farvel til Jerusalem og vi kjører til Ben Gurion 

flyplass ved Tel Aviv, og reiser hjem til Norge. Vi takker for turen 

og sier SHALOM v’lehitraot (FRED og på gjensyn) til Israel og 

hverandre for denne gang.  


