
15. - 24. februar 2019   

Reiseledere:  Marit og Per Bergene Holm  

Israel fra Nord til Sør 



 

ISRAEL FRA NORD TIL SØR 

 

Israel er virkelig “landet der det skjedde”. Det som Gud fra evighet hadde fattet råd 

om og forkynt gjennom sine profeter, det oppfylte han i tidens fylde. 

Vi skal besøke en rekke av de mest sentrale bibelske og historiske stedene, både i 

Galilea og på og rundt Genesaretsjøen og i Jerusalem. Vi skal stanse opp og lese   

Bibeltekstene og forhåpentligvis både lære og erfare noe som vi kan ta med oss hjem, 

både til egen og andres berikelse. 

Målet er ikke i første rekke å lage en ferietur, men en lære- og opplevelsestur. Men 

det skal likevel bli tid til trivelige spaserturer, avslapping og bad i både varme kilder 

og Dødehavet! 

Og Israel er fortsatt landet der det skjer og skal skje! Derfor er det ikke underlig at 

hele verdens øyne er rettet mot dette landet og folket. 

Hva gjør dette landet og folket så spesielt? Hva skal skje med dette folket og landet? 

Vi skal søke å komme nær både folket, dets historie og den aktuelle situasjon i dag, 

ikke minst gjennom besøket på Yad Vashem, på Golan og Hermon-fjellet. 

Det er begynnende vår i Israel i februar! Vi skal se landet fra Hermonfjellet i nord 

(med snø på toppen) og til Dødehavet i sør. Vi skal opp på utsiktspunkt hvor vi ser 

store deler av landet. Det er klar sikt, grønt og frodig, og busker og trær har begynt 

å blomstre. 

Det store innrykket av turister kommer først et par uker senere, så vi slipper trolig å 

gå mye i kø og får ro på besøks-stedene. 

Mvh Per 



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:    

Marit og Per Bergene Holm bor i Kvelde i Vestfold.                                                       

Marit er sykepleier og arbeider som avdelingsleder på Mosserødhjemmet i Sandefjord.          

Per er teolog med mellomfag i hebraisk, og er rektor på Bibelskolen på Fossnes. Han har 

vært reiseleder for flere grupper til Israel de siste femten årene.                                            

De ønsker å la deltakerne møte frelseshistorien gjennom besøk på sentrale bibelske           

steder, og formidle kjærlighet til landet, folket og Bibelen. 

PRIS VED MIN. 30 BETALENDE 

Pris v.min 30 betalende    15.990,- 

Flyskatt           2.635,- 

TOTAL       18.625,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

Tillegg for enkeltrom: 5.250,- 

 

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. 

• Frokost og middag alle dager. 

• Rundreise ifølge det oppsatte program. 

• Inngangspenger til severdighetene som er nevnt programmet.              

• Skandinavisk/engelsk talende guide på rundturen. 

• Norsk reiseledelse. 

• Flyskatter nok 2.635.- (kan forandres.) 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide og sjåfør og hotellbetjening og koffertbærere ,(USD 73.- pr. 

person. Beløpet legges i konvolutt og gis til reiseleder ved avreise.) 

• Øvrige måltider og drikke til måltider.      

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! 

 

1. dag: Fredag 15. februar  Norge - Israel 

Avreise  Gardermoen kl. 07.40 LH 2457 

Ankomst  Munchen kl. 10.00 

Avreise  Munchen kl. 11.15 LH 688 

Ankomst              Tel Aviv kl. 15.55  

Her venter buss og guide som tar gruppen til Joppe, før vi            

reiser til vårt hotell Margoa i Natanya. Middag. 

2. dag: Lørdag 16. februar:                                                   

Caesarea - Karmel - Nasaret - Tiberias 

Vi kjører langs Middelhavet og stopper først i Caesarea hvor vi ser 

på teateret, Hippodromen, stedet hvor Herodes Palass stod og 

korsfarerbyen m.m. Vi avslutter med et kort besøk ved Aqua-

dukten. Fortsetter videre til Karmelfjellet, stedet hvor profeten 

Elias holdt til. Her har vi en fantastisk utsikt til havet og over Jizreel 

sletten. Vi besøker Megiddo på veien til Nazareth hvor vi går opp 

til bebudelseskirken og (hvis tiden tillater det) stedet der en antok 

at jødene ville styrte Jesus utfor stupet. Fortsetter forbi Kana og 

ned til Tiberias og vårt hotell Restal.  Frokost og middag. 

3. dag: Søndag 17. februar: Omkring Genesaretsjøen 

Dagen starter med båttur på Genesaretsjøen til kibbutz Nof 

Ginnosar. Her går vi i land og ser den såkalte ”Jesus-båten” 

som ble funnet i sjøen i 1986. Båten stammer fra Jesu tid og var 

etter all sannsynlighet en fiskebåt. Deretter til Bergepreken-

stedetT (Mt. 5-7) og spaserer ned til møteplassen (Joh. 21) 

hvor Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen. Bussen tar oss 

videre til Jesu egen by – Kapernaum. Vi avslutter dagen med en 

tur opp til Mt. Arbel. De som vil kan spasere ned den bratte 

stien til Duedalen og til Magdala. De øvrige tar bussen ned og 

venter ved Magdala. Retur til vårt hotell. Frokost og middag. 

4. dag:  Mandag 18. februar:                                                           

Golanhøydene og Nordre Israel 

Vi kjører nordover langs grensen til Libanon over Naftalifjellene 

til Misgav Am. Her får vi høre om de siste kampene mellom 

Hisbollah og Israel. Vi får så, om været tillater det, en helt            

spesiell tur opp på Hermon-fjellet! Fortsetter opp på Golan til 

fjellet Bental 1250 moh. Her får vi høre hvordan de israelske 

soldatene kjempet i 1973 mot en overlegen fiende. Samtidig 

som vi ser og hører hvor viktig dette området er, har vi en 

fantastisk utsikt over Golan, Hermon-fjellet og langt inn i Syria. 

Fortsetter sørover Golan og forbi Gamla, hvor vi hører om 

hvordan ca. 5000 jøder døde i stedet for å gå i romersk fangen-

skap. Vi kjører ned i Yarmukdalen (Goghopens dal) og tilbake 

til vårt hotell. Frokost og middag. 

5. dag:  Tirsdag 19. februar:                                                          

Bet Shean - Ein Harod - Jeriko - Dødehavet 

Vi forlater Tiberias og kjører sørover til Bet Shean, romernes 

metropol for 2000 år siden. Så vestover til Ein Harod, kilden 

hvor Gideon tok ut sine 300 menn og kjempet mot                             

Midianittene. Stopper i Sakne for å bade i de varme kildene. 

Kjører ned Jordandalen, stanser i Qasr El Yahud, stedet hvor 

Johannes døpte. Vi passerer Jeriko og langs Dødehavet til Ein 

Bokek for overnatting på hotell David. Det blir tid til et godt 

bad i Dødehavet før middag. Frokost og middag. 

Turen dag for dag 
(forbehold om endringer i programmet) 

6. dag: Onsdag 20. februar:                                                                         

Ein Bokek - Masada - Jerusalem 

Først på programmet i dag står besøk på Masadaborgen, hvor                  

taubanen tar oss opp 400 meter til platået som har en spennende 

historie. Vi får høre hvordan jødene - zelotene - kjempet mot 

romerne i år 70 - 73 e.kr. Deretter kjører vi opp til Jerusalem. 

Framme i Jerusalem besøker vi Israels Museum hvor vi ser på  

Dødehavs rullene og Jerusalem-modellen. Overnatting på hotel 

Grand Court. Frokost og middag. 

7. dag:  Torsdag 21. februar: Jerusalem 

Vi begynner dagen på Tempelplassen og går ned til Davidsbyen 

med Ofel-Høyden og ned Warrens Shaft – hvor etter all                            

sannsynlighet kong David inntok Jerusalem rundt år 1000 f kr., og 

ned til Gihon kilden hvor kong Salomo ble salvet til konge. De 

som ønsker, kan vasse gjennom Hiskiatunnellen og ned til Siloah-

dammen. Det er kaldt vann i tunnelen og mørkt (badetøy og            

lommelykt!). Går videre gjennom tunnel opp til den sørvestre del 

av tempelmuren. Vi vil også besøke Davidson Center og bruke 

mer tid ved sørenden av tempelkomplekset og se på utgravingene 

der. Frokost og middag. 

8. dag: Fredag 22. februar: Jerusalem 

Vi begynner dagen ved Vestmuren hvor vi så går den berømte 

Hasmoneiske tunnelen som går langs vestmuren av det gamle  

tempelkomplekset. Fortsetter til Betesda Dam med Anna-kirken 

og vandrer videre langs Via Dolorosa til Gravkirken. Resten av 

dagen til fri disposisjon i Jerusalem. Frokost og middag. 

9. dag: Lørdag 23. februar: Jerusalem 

Vi begynner dagen på Oljeberget med den fantastiske utsikten 

over Jerusalem. Vi spaserer ned via Dominus Flevit og til               

Getsemane. Derfra til Gordons Golgata med den tomme grav. 

Resten av dagen til egen disposisjon i Jerusalem.                                       

Frokost og middag.  

10. dag: Søndag 24. februar: Israel -  Norge 

Vi begynner dagen ved Yad Vashem – minnesmerke over de falne 

jøder under annen verdenskrig. Vi fortsetter til flyplassen for   

avreise. Her må vi være kl. 13.20 

Avreise Tel Aviv kl. 16.20 LH 687 

Ankomst Frankfurt kl. 20.00 

Avreise Frankfurt kl. 21.20 LH 864 

Ankomst   Gardermoen kl. 23.25  

 


