
21. - 30. mars 2019   

Reiseledere:  Arne Øystein Rambekk og Asbjørn Froholt  

OPPLEVELSESTUR TIL JORDAN OG ISRAEL 





 

1. dag: Torsdag 21. mars: Norge - Jordan 

Avreise Gardermoen  kl. 10.00 LH 859 

Ankomst Frankfurt  kl. 12.15 

Avreise Frankfurt  kl. 13.20 LH 692 

Ankomst Amman  kl. 18.30 

I Amman venter buss og guide som tar oss til vårt hotell,                 

Amman Olive Tree, ca. 30 minutters kjøring. Middag. 

 

2. dag: Fredag 22. mars: Amman - Madaba - Mt.Nebo 

Etter frokost blir det først en kort sightseeing i hovedstaden    

Amman. Så til St. Georg kirken i Madaba med den fantastiske              

mosaikken over The Holy Land. Deretter til Mt. Nebo hvor Moses 

sto og så inn i Kanaan/Israel før han døde. Så setter vi kursen til 

Petra for overnatting på Petra Moon hotell. Frokost og middag.       

                         

3. dag: Lørdag 23. mars: Petra - Wadi Rum 

Vi spaserer inn gjennom den trange dalen som fører in til denne 

fantastisk klippebyen som etter all sannsynlighet ble bygd av 

Nabateerne for ca. 2.500 år siden. Byen er en av de største 

attraksjonene i hele midt Østen. Det er mulighet for hesteskyss 

mot ekstra betaling for de som ikke vil spasere ca. 40 minutter. 

Etter et par timer i klippebyen spaserer vi tilbake (kan få skyss 

mot ekstra betaling) til ventende buss. Det er mulig at vi spiser 

lunsj før vi fortsetter. Bussen tar oss videre mot sør til den 

fantastiske ørkenen Wadi Rum. Dette var ørkenen hvor                

Laurence of Arabia samlet sine tropper i 1917. Her skal vi ha 

en liten ørkentur og overnatt på Wadi Rum Mazayen Luxury 

Camp. Frokost og middag. 

 

4. dag:  Søndag 24. mars: Wadi Rum - Timna - Tiberias 

Etter frokost setter vi kursen mot den israelske grensen som vi 

håper å krysse ca. kl. 10.00. Vi sier farvel til vårt Jordanske vert-

skap, krysser grensen hvor en israelsk buss tar imot oss og 

kjører til vårt hotell. Vi fortsetter nordover mot Timna hvor 

koppergruvene til Kong Salomo var og gjør et stopp der. Vi skal 

besøke modellen av Tabernakelet, Israels helligdom under   

ørkenvandringen. Fortsetter videre til Dødehavet og stopper i 

Ein Bokek for en kort svømmetur og fortsetter nordover                    

Jordandalen til Tiberias og vårt hotell Restal.                                      

Frokost og middag. (Skulle det vise seg at vi får tid, gjør vi et 

kort stopp i Jeriko hvor vi besøker restene av Jerikos murer og 

Elias kilden. Dette avhenger av om vi får krysset grensen kl. 

10.00.) 

 

Turen dag for dag 
(forbehold om endringer i programmet) 

5. dag:  Mandag 25. mars: Områdene v.Genesaretsjøen 

Dagen begynner med Båttur på Genesaretsjøen fra Tiberias til Nof 

Ginnosar. Bussen tar oss til Bergprekenstedet og herfra spaserer 

vi ned til Mensa Kristi hvor Jesus møtte disiplene etter oppstan-

delsen. Videre til Jesus egen by Kapernaum. Fortsetter opp på 

Golan høydene til Ben Tal 1.165 m-o-h hvor vi har en fantastisk 

utsikt over til Hermon fjellet på over to tusen meter og vi ser 

langt inn i SYRIA. Kjører over hele Golan platået og ned til 

Yarmuk dalen (Gog Hopens dal) tilbake til Tiberias. Frokost og 

middag.  

 

6. dag: Tirsdag 26. mars: Nasaret - Samaria - Jerusalem 

Vi forlater Tiberias og kjører til Nasaret for å besøke Maria kilden. 

Turen går sørover Jordan-dalen og inn i Samaria og stopper ved 

Jakobs Brønn. Deretter besøker vi Elon More hvor Abraham var 

når han kom inn i Kaanans land. Siste etappe er til Jerusalem og 

vårt hotell Grand Court. Frokost og middag. 

 

7. dag:  Onsdag 27. mars: Jerusalem 

Vi begynner dagen på Oljeberget hvor vi har en fantastisk utsikt 

over Jerusalem og områdene omkring. Spaserer ned til Getsemane 

via Tårekirken. Bussen tar oss så til Hyrdemarkene og Betlehem 

hvor vi får en palestinsk guide. Retur til Jerusalem og vårt hotell. 

Frokost og middag. 

 

8. dag: Torsdag 28. mars: Jerusalem 

Vi besøker Gordons Golgata. Deretter inn i Gamlebyen hvor vi 

besøker Gabbata hos Sion Søstrene, går Via Dolorosa til Grav-

kirken. Besøker Klagemuren og går gjennom ut Møkkporten til 

Hanegalskirken. Resten av dagen fri i Gamlebyen.                                    

Frokost og Middag. 

 

9. dag: Fredag 29. mars: Jerusalem 

Vi besøker Yad Vashem – minnesmerke over falne jøder under 

annen verdenskrig. Besøker Jerusalem modellen og Dødehavs-

rullene. Resten av dagen til egen disposisjon. Frokost og middag. 

 

10. dag: Lørdag 30. mars: Israel -  Norge 

Tidlig frokost. Av reise fra hotellet kl. 05.30                                                 

Vi må være på flyplassen ca. kl. 06.00.  

Avreise Tel Aviv  kl. 09.00 LH 695 

Ankomst Frankfurt  kl. 11.40 

Avreise Frankfurt  kl. 12.40 LH 862 

Ankomst Gardermoen  kl. 14.45 



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:    

Arne Øystein Rambekk har vært pastor i Pinse-bevegelsen gjennom mange år, nå nylig pensjonist og 

bosatt i Porsgrunn, men reiser som freelands-predikant.  Han har også vært reiseleder på mange turer 

før, bl.a.til Israel. 

Asbjørn Froholt er pensjonist og bor i Rygge. Tidligere ordfører og fylkespolitiker og lærer i den            

videregående skolen. Asbjørn har reist som predikant og er med i ledelsen i Evangeliekirken i Moss. Han 

har skrevet flere bøker om diverse emner i De Frie Evangeliske Forsamlinger. Asbjørn er Israels-venn 

og har vært der ved flere anledninger.  

PRIS VED MIN. 30 BETALENDE 

Pris v.min 30 betalende    15.650,- 

Flyskatt           2.605,- 

TOTAL       18.225,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

Tillegg for enkeltrom: 4.550,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo – Amman med retur fra Tel Aviv. 

• Assistanse på flyplassen i ved ankomst og avreise. 

• Transport flyplass - hotell - flyplass. 

• Opphold på hotell i dobbeltrom. 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Frokost og middag alle dager. 

• Rundreise ifølge det oppsatte program i Jordan og Israel.  

• Inngangspenger til severdighetene. 

• Engelsk talende guide i Jordan. 

• Shuttle buss på grensen 

• Grenseskatt i Israel (usd 15.-) 

• Skandinavisk talende guide i Israel. 

• Flyskatt i totalbeløpet (kan forandres.) 

• Norsk reiseledelse. 

 

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. 

NB. Det er viktig at alle som blir med på turen har reiseforsikring. 

Ved påmelding, vennligst benytt påmeldingskjema på www.plussreiser.no eller 

ring til oss på 7017 9000.  

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 


