
28. februar - 9. mars 2019   

Reiseledere:  Øystein Ramberg & Johan Halsne 

TUR TIL JORDAN OG ISRAEL 





 

1. dag: Torsdag 28. februar: Norge - Jordan 

Avreise Gardermoen  kl. 11.40 TK 1752 

Ankomst Istanbul  kl. 17.30 

Avreise Istanbul  kl. 21.35 TK 812 

Ankomst Amman  kl. 23.55 

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

Amman Geneva. 

 

2. dag: Fredag 1. mars: Amman - Madaba - Mt.Nebo 

Etter frokost blir det sightseeing i Amman hvor vi bl.a. besøker 

Amfiteateret og Iraq al–Amir, prinsens huler og Qasr Al Abed – 

slavenes palass (kommer litt an på tiden.) 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. Retur til vårt hotell i Amman. Frokost og middag. 

                         

3. dag: Lørdag 2. mars: Petra 

Etter frokost setter vi kursen til klippe byen Petra som etter all 

sannsynlighet ble hugget ut av Nabateerne for ca. 2.500 år                 

siden. Byen er en av de største attraksjonene i hele midt Østen. 

Vi spaserer inn til byen gjennom en fantastisk dal/canyon. Det 

er mulighet for hesteskyss mot ekstra betaling for de som ikke 

vil spasere ca. 40 minutter. Det meste av dagen blir i Petra hvor 

vi ser de fantastiske bygningene som er der. Tilbake til utgangs-

punktet og videre til vårt hotell i Petra, Petra Moon hotell.                

Frokost og middag. 

 

4. dag:  Søndag 3. mars: Petra -Wadi Rum 

Turen går videre fra Petra til Wadi Rum. Tur i Wadi Rum er en 

fantastisk opplevelse. Det er dette vi virkelig forbinder med en 

ørken. Det var her i denne ørkenen der Laurence of Arabia 

samlet sine tropper under første verdenskrig. Vi kjører rundt i 

Jeep og besøker ”Seven Pillars of Wisdom” og Laurence kilde 

m.m. Vi overnatter i ørkenen på Wadi Rum Mazayen Luxury 

Camp. Frokost og middag  

 

5. dag:  Mandag 4. mars: Wadi Rum - Jerusalem 

Etter en «ørken frokost» setter vi kursen mot Akaba og            

grensen til Israel. Vi regner med å være på grensen kl. 10.00.             

Vi sier farvel til vårt Jordanske vertskap, krysser grensen hvor 

en israelsk buss tar oss imot. Vi fortsetter nordover og gjør 

vårt første stopp i Israel i Timna hvor koppergruvene til Kong 

Salomo var. Vi bare passerer disse og gjør et stop i Timna hvor 

vi skal besøke modellen av Tabernakelet, Israels helligdom            

under ørkenvandringen.. Fortsetter videre til Dødehavet og 

stopper i Ein Nbokek for en svømmetur. Fortsetter til Jeriko 

hvor vi besøker restene av Jerikos murer og Elias kilden. Så 

begynner vi oppstigningen til Jerusalem og vårt hotell Grand 

Court. Frokost og middag. 

Turen dag for dag 
(forbehold om endringer i programmet) 

 

6. dag: Tirsdag 5. mars:  Jerusalem 

Vi begynner dagen på Oljeberget hvor vi har en fantastisk utsikt 

over Jerusalem og områdene omkring. Spaserer ned til Getsemane 

via Tårekirken. Besøker Klagemuren og Davidsbyen med Warren 

shaft, Gihon Kilden og Shiloa dammen. De som ønsker å spasere 

gjennom Hiskas tunellen kan gjøre det. Men de må ha med lom-

melykt og sko som tåler vann. Får vi tid, kan de som ønsker,               

spasere gjennom Herodes tunellen som går fra Soloah dammen 

opp til Klagemuren. Frokost og middag. 

 

7. dag:  Onsdag 6. mars: Jerusalem 

Vi besøker Gordons Golgata etter frokost. Resten av dagen fri i 

Jerusalem. Reiseleder gir gode råd. Frokost og middag. 

 

8. dag: Torsdag 7. mars: Jerusalem - Tiberias omegn 

Vi setter kursen ned mot Jordandalen og legger inn et kort besøk i 

Gilgal hvor Israelsfolket kom over Jordan elven etter ørken-

vandringen. Fortsetter opp Jordan dalen til Genesaretsjøen til             

Tiberias hvor vi skal ut på båttur til Nof Ginnosar. Fortsetter til 

Bergprekenstedet. Spaserer ned til Mensa Kristi hvor Jesus møtte 

disiplene etter oppstandelsen og avslutter med et besøk i                      

Kapernaum. Overnatting på hotell Restal i Tiberias.                                    

Frokost og middag. 

 

9. dag: Fredag 8. mars: Tiberias - Samaria - Petah Ticva 

Vi skal besøke Samaria. Første stopp er Jakobs brønn i Sykar. Så til 

Garisim – Samaritanernes hellige fjell og til Elon More, stedet hvor 

historien forteller at Abraham bygde et alter til Herren etter at 

han kom til Kanaans land. Vi kjører forbi Shilo hvor arken sto i 

430 år og minnes historien. Bussen tar oss videre ned til Petah 

Tikva like ved flyplassen. Frokost og middag. 

 

10. dag: Lørdag 9. mars: Israel -  Norge 

Vi må tidlig opp. Det er ca. 20 minutter til flyplassen hvor vi må 

være kl. 06.00 

Avreise Tel Aviv  kl. 08.55 TK 865 

Ankomst Istanbul  kl. 12.20 

Avreise Istanbul  kl. 14.25 TK 1753 

Ankomst Gardermoen  kl. 16.30 



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:                                                                                                                                         

Øystein Ramberg er «reiselivets far» og har helt siden tidlig på 80-tallet reist verden rundt og 

blitt kjent med områder som de færreste av oss noen gang vil oppleve. Med over 10.000 timer i fly 

og utallige reiser har Øystein en kunnskap, innlevelse og godt humør som få andre og som gjør            

turene til en stor opplevelse. Øystein deler villig av sin kunnskap og sørger for at alle har det bra. 

Johan Halsne er kretsleder i Sunnmøre Indremisjon og har vært reiseleder/turpredikant for oss i 

mange år.   

PRIS VED MIN. 25 BETALENDE 

Pris v.min 25 betalende    17.790,- 

Flyskatt           1.945,- 

TOTAL       19.735,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

Tillegg for enkeltrom: 4.450,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo – Amman med retur fra Tel Aviv. 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise. 

• Transport flyplass - hotell - flyplass. 

• Opphold på hotell i dobbeltrom. 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Frokost og middag alle dager. 

• Lokal lunsj i Wadi Rum. 

• Rundreise ifølge det oppsatte program i Jordan og Israel.  

• Inngangspenger til severdighetene. 

• Engelsk talende guide i Jordan. 

• Shuttle bus på grensen 

• Grenseskatt i Israel (usd 15.-) 

• Skandinavisk talende guide på rundturen. 

• Flyskatt i totalbeløpet (kan forandres.) 

• Norsk reiseledelse. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hotell usd 80.- pr. person  

• Øvrige måltider og drikke til maten.  

Tipset legges i egen konvolutt med navn på og levers til reiseleder ved avreise. 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

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

TILSLUTNING.                                                                                                                  

Da vi regner med at vi får deltakere fra hele sør Norge, går vi ut med pris fra 

Oslo. Laveste tilslutningspris fra Stavanger/Bergen, Trondheim og Ålesund ligger 

på ca. nok 1000.- pr. person tur/retur pluss skatter. Derfor er det viktig å være 

tidlig uten med å bestille tilslutning. 

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

ring til oss på 7017 9000.  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 


