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Turteam:  Toril Sogstad 

Vinterferie i Israel 

Rundreise med Gjøvik Baptistmenighet. 



Israel er «Bibelens land» og re-

presenterer et historisk spennen-

de reisemål både for troende og 

ikke-troende.  På en slik tur er 

mange av de kjente bibelske ste-

dene selvsagte stopp på reisen. Et 

av de viktigste er Gennesaret-

sjøen i Galilea, som er åsted for 

flere kjente bibelfortellinger – det 

var her Jesus gikk på vannet og 

stilte stormen. En båttur på Gen-

nesaretsjøen er fantastisk.  

I løpet av denne turen får du opp-

leve Middelhavsområdet, Døde-

havsområdet, Jordandalen, Galilea 

og Golanhøydene samt Jerusalem. 

 

 
 

PÅMELDING PÅ INTERNETT; 
www.plussreiser.no/reiser/sogstad  
(skriv inn hele adressen når du søker 
opp siden). 
 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at 

dersom du ikke er norsk 

statsborger og har norsk pass 

så må du sjekke om du må 

søke om visum. Dette må 

gjøres i god tid.  

DAGSPROGRAM: 
 

Dag 1, lørdag 23. februar:        

Reisedag Norge – Israel 

Vi reiser med Norwegian fra Oslo 

til Tel Aviv. Ved ankomst Ben Gu-

rion flyplass møter vi vår sjåfør 

som tar oss til Gilgal Hotel i Tel 

Aviv ved Middelehavet. 

 

 

Dag 2, søndag 24. februar:   

Tel Aviv – Joppe – Karmel - 

Nasaret 

Etter frokost kjører vi til Joppe – 

gamle Jaffa. Her ser vi det praktful-

le parkanlegget og utsikten mot 

stranden i Tel Aviv og Simon Gar-

verens hus. Vi drar så videre nord-

over langs Middelhavet og opp på 

Karmelfjellet til Muhraqa, stedet 

hvor Elia kjempmet med Baals pro-

feter og bad om regn over landet. 

Her har vi flott utsikt over områ-

det. Vi kjører over Harmageddons-
letten til Nasaret, byen der Jesus 

vokste opp. Her stod han fram og 

holdt sin første tale i synagogen. Vi 

besøker Bebudelseskirken, Midt-

Østens størte kirkebygg. Vi besø-

ker også Josefs kirke 

(snekkerverkstedet) samt Maria 

kilden, byens gamle vannkilde.  Vi 

forsøker å få til et besøk i menig-

heten vi har kontakt med. 

 

 

Dag 3, mandag 25. februar:       

På og ved Gennesaretsjøen 

Vi skal ut på Gennesaretsjøen. Vi 

skal ta båten over til kibbutz Gi-

nossar. Vi skal besøke Magdala, like 

nord for Tiberias. Her får vi se de 

nye utgravningene og ikke minst 

den nye kirken som er bygget her 

(åpnet mai 2014), med flotte mosa-

ikker. Også her går vi tilbake til 

Jesu tid. 

Vi kjører til Kapernaum, Jesu egen 

by, som var den lille landsbyen ved 

Gennesaretsjøens nordlige bredd. 

Byen var senter og base for Jesu 
virke i Galilea fordi det var her 

hans første disipler bodde. Den 

sentrale institusjonen og bygningen 

var synagogen. Videre besøker vi  

Saligprisningenes berg, hvor Jesus 

holdt Bergprekenen, og nede ved 

sjøen, mellom Tabghas varme kil-

der og vannfall som renner ut i 

Gennesaretsjøen, Peterskirken. 

Her passer beretningen om Jesu 

møte på stranden en tidlig morgen 

godt inn. Her viste Jesus seg for 

sine disipler for tredje gang etter 

oppstandelse. Vi leser om fiske-

fangsten før vi drar til vårt hotell. 

  

Dag 4, tirsdag 26. februar:       

Golan - Sachne 

Vi skal til foten av Hermonfjellet 

hvor en av Jordanelvens kilder lig-

ger ved det gamle Cæsarea Filippi – 

Banjas, et sted Jesus reiste gjennom 

Tabgha 



 

så til vårt bosted i Jerusalem for 

middag og overnatting de siste net-

tene. 

 

Dag 6, torsdag 28. februar:   

Jerusalem og Betlehem 

Vi starter denne dagen med å kjøre 

til nybyen i vest og se den kjente 

gigantiske syvarmede lysestaken; 

menorahen ved Knesset, det isra-

elske parlamentet og får informa-

sjon om jødenes historie.  Vi besø-

ker Yad Vashem, det nasjonale 

minnesmerke over de 6 millioner 

jøder som døde under Holocaust, 
før vi drar til Israel Museum. Vide-

re besøker vi Israel Museum hvor 

vi ser modellen av Jerusalem for 

2000 år siden samt Dødehavsrulle-

ne. På ettermiddagen drar vi en tur 

til Betlehem hvor vi besøker Fød-

selskirken og Hyrdemarkene. Her 

forsøker vi å få til et møte med 

menigheten vi har kontakt med. 

  

Dag 7, fredag 1. mars:          

Jerusalem 

Vi kjører til Oljeberget og ser 

«Den Hellige Stad» Jerusalem før vi 

vandrer mot Dominus Flevit kir-

ken, hvor Jesus satt og gråt over 

byen. Vi vandrer videre nedover 

Oljeberget til Getsemane hvor vi 

stanser opp og minnes den avgjø-

rende kampen som fant sted her. 

Vi skal inn i Alle Nasjoners Kirke i 

Kedrondalen. Vi besøker Betesda 

og som vi kjenner fra Peters be-

kjennelse, «Du er Messias!» Turen 

går opp til Har Bental, en nedlagt 

militær utsiktspost, hvor vi har pa-

norama utsikt til Hermon og inn i 

Syria. Vi kjører så på Golanhøyde-

ne, og litt sør i Jordandalen til ba-

deparadiset Sachne. Her kan vi ba-

de i varme kilder som holder 27*C 

året rundt, før vi drar tilbake til 

hotellet for middag og overnatting. 

 

Dag 5, onsdag 27. februar:   

Tiberias – Jeriko – Dødehavet - 

Jerusalem 

Pilegrimsferden fortsetter mot Je-

rusalem. Vi kjører sydover Jordan-

dalen og får se de mest fruktbare 

og mest golde områdene i landet. 

Helt i nordenden av Dødehavet, 

ved Jordanelven, besøker vi Qasr 

ElYehud, stedet der Johannes 

døpte, og der israelittene kom til 

det lovede land.  Vi besøker Jeriko, 

verdens eldste og lavest liggende 

by, som ligger som en oase her i 

Jordandalen. Vi ser morbærtreet 

og minnes Sakkeus, samt vannkil-

den som forsynte Jeriko med vann. 

Vi fortsetter så videre sydover til 

Qumran som er kjent for funnet av 

Dødehavsrullene.  Vi fortsetter til 

Ein Gedi nasjonalpark og går inn til 

Davidskilden. Vi skal også få mulig-

het til å bade i Dødehavet. Det er 

en spesiell opplevelse å flyte som 

en kork i det salte og mineralholdi-

ge vannet i Dødehavet. Vi stiger 

opp de 1200 meterne og kommer 

dam og St. Anna Kirken, hvor vi 

prøver den fantastiske akustikken. 

Vi fortsetter turen på Via Doloro-

sa, «lidelsens vei», fra Gabbata til 

Golgata og gravstedet. Det blir tid 

til handling i basarene i Gamlebyen 

og tid for lunsj før vi på ettermid-

dagen drar til Hanegalkirken, med 

fengselet og trappene hvor også 

Jesus vandret.  

Vi avslutter dagens program i 

Gravhagen, Garden Tomb, med en 

lovsangsamling ved den tomme 

grav i Gordons Golgata, for dem 

som ønsker det.  

 

  

Dag 8, lørdag 2. mars:     

Hjemreisedag 

Bussen henter oss på hotellet og 

kjører oss til Ben Gurion flyplass 

for hjemreise. Vi sier Shalom 

lehitraot (farvel og på gjensyn): 

«Neste år i Jerusalem».  

 

 

 

Velkommen med på en uforglem-

melig tur!      
 
 

PÅMELDING PÅ INTERNETT; 
www.plussreiser.no/reiser/
sogstad  
 

 

Jordandalen 



Turpris ved min. 20 betalende 

Grunnpris Kr  14.250,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr 2.695,- (pr. mai 2018, kan bli endret) 

• Hele rundreisen og 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 65 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 3.500,- 

• Reiseforsikring (alle må ha)  
 

 

Flytider 

DY 1996 Oslo - Tel Aviv  1200 1805 

DY 1997 Tel Aviv - Oslo 1905 2335  

 

Bosteder 

23/2 - 24/2 Gilgal Hotel, Tel Aviv 

24/2 - 27/2 Ohalo Gardens Hotel, Tiberias  

27/2 - 02/3 Prima Park Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

  

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 tariffer og valutakurser. Vi tar forbe-

hold om programendringer og at det melder seg nok deltakere 

til å gjennomføre turen. Vi tar også forbehold om endringer i 

valutakurser, devaluering, uforutsette avgiftsforhøyelser, nye 

skatter eller lignende.  
 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i 

god tid før avreise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  

 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra 

Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· 

 Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Via Dolorosa 

Jerusalem 

http://www.plussreiser.no

