
16. - 24. mars 2019   

Reiseledere; Brith Egeland og Arne Moseng.  

Øystein Ramberg fra Plussreiser blir med som turansvarlig i Israel 

Rundreise i Israel  



Vi vil gjerne at folk skal bli med oss å oppleve dette fantastiske landet hvor Mesteren vandret. 

Etter å ha reist til landet i over 40 år, vil jeg si at dette er det mest fantastiske og trygge ferie-

landet du kan reise til. 

Bli med oss å få en reise du vil sette pris på resten av livet. Er det ting du ønsker å vite, vennligst 

ta kontakt med Øystein Ramberg 90 18 00 93 



 

1. dag: Lørdag 16. mars: Norge - Israel 

Avreise Gardemoen  kl. 11.40 TK 1752 

Ankomst Istanbul  kl. 17.30 

Avreise Istanbul  kl. 20.30 TK 864 

Ankomst Tel Aviv  kl. 21.35 

Her venter buss og guide som tar oss til vårt hotell i TEL AVIV. 

 

2. dag: Søndag 17. mars: Tel Aviv -  Tiberias 

Vi gjør en kort stopp i gamle Joppe før vi kjører nordover langs 
Middelhavet og opp på Karmelfjellet hvor vi har en fantastisk 

utsikt over Harmageddon sletten og utover havet i vest. Vi   
besøker stedet Muchraka hvor profeten Elias holdt til. Vi                   
stopper hos druserne for lunsj som betales av den enkelte.    
Avlegger besøk på kibbutz Mizra før vi ankommer Nasaret med 

bebudelseskirken. Deretter til Tiberias ved Genesaretsjøen og 

vårt hotell Restal. Frokost og middag inkludert.  

 

3. dag: Mandag 18. mars: Områdene v.Genesaretsjøen 

Vi begynner dagen med besøk i Magdala som var den                     
største havnen ved Genesaretsjøen på Jesu tid og hvor Maria 

Magdalena bodde. Fortsetter opp til Bergprekenstedet og     
herfra spasere vi ned til, Mensa Kristi hvor Jesus møtte                         
disiplene etter oppstandelsen. Fortsetter til Kapernaum – Jesu 

egen by. Så til kibbutz Ein GEV for lunsj hvor vi blir servert St. 
Petersfisk. Vi tar tid til et bad i Genesaretsjøen der båten tar 
oss tilbake til Tiberias og vårt hotell.                                           

Frokost, lunsj og middag inkludert. 

 

4. dag:  Tirsdag 19. mars: Nordre Israel 

Bussen tar oss opp til Naftalifjellene langs den Libanesiske         
grensen. Vi stopper ved kibbutz Misgav Am hvor vi får høre 
hvordan den israelske hæren sloss mot Hisbollah. Så til 

Caesarea Filippi for et besøk. Så vil vi besøke en militærleir på 
toppen av Hermon 2.070 m-o-h. Det blir soldat lunsj i                    
bunkeren. (Vi må ta forbehold om besøkt da det er avhengig av 

de militære aktivitetene i området.) Dette er militærleiren til 
vår guide Stefan. Han er offiser her oppe. Deretter opp på  
Golan platået og opp på Ben Tal (ca. 1165 m.o.h.) og sørover 
på Golan til Fredsutsikten hvor vi har en fantastisk utsikt over 

Genesaretsjøen, ned Yarmuk dalen (Goghopens dal) tilbake til 

Tiberias, Frokost, lunsj og middag inkludert.  

 

5. dag:  Onsdag 20. mars: Masada-Dødehavet-Jerusalem 

Vi forlater Tiberias og kjører ned Jordandalen til Qaser El              
Yahud, stedet hvor Jesus ble døpt av døperen Johannes. Kjører 

langs Dødehavet og stopper ved Masada borgen hvor taubanen 
tar oss opp 411 m.o.h og hvor vi får høre om jødenes/
zelotenes kamp mot romerne i år 70 – 73 e.kr. Så til bading i 

Dødehavet før vi setter kursen mot Jerusalem og kjører opp til 
Oljeberget hvor vi har en fantastisk utsikt over Jerusalem og 
områdene omkring. Spaserer ned via Tårekirken til                            

Getsemane. Skulle tiden strekke til så gjør vi ett stopp i byen 
Betania før ankomst til Jerusalem og vårt hotell Grand Court.  

Frokost og middag inkludert. 

Turen dag for dag 
(forbehold om endringer i programmet) 

6. dag: Torsdag 21. mars: Jerusalem 

Vi begynner til Betesda Dam, Gabbta hvor Jesus ble domfelt av 
Pilatus. Fortsetter opp via Dolorosa til Gravkirken og Klagemuren. 
Spaserer gjennom den Hasmoneiske tunellen tilbake til Via Dolo-

rosa. Vi skal også besøke Yad Vasheim, minnesmerke over falne 
jøder under annen verdenskrig. Om vi gjør dette først på dagen 
eller på slutten avhenger av når vi får tid til å gå gjennom den            

Hasmoneiske tunnelen.) Frokost og middag. 

 

7. dag:  Fredag 22. mars: Jerusalem 

Vi spaserer Davidson Senter og så til Davidsbyen hvor vi går             
gjennom Warrens Shaft og ned til Gihon Kilden hvor Salomo ble 
salvet til konge. De som vil vandre gjennom Hiskia tunnelen til 
Siloah dammen går det. Vi må ha med lommelykt og sko som tåler 

vann. Deretter spaserer de som vil gjennom Herodes tunnelen 
opp til Tempelmuren. Resten av dagen på egenhånd. Frokost og 

middag inkludert. 

 

8. dag: Lørdag 23. mars: Betlehem 

Vi begynner dagen i Gordons Golgata med den tomme grav.     

Deretter tar bussen oss ut til Hyrdemarkene før vi besøker             
Fødselskirken i Betlehem. Retur til Jerusalem. Fritid på                          

ettermiddagen. Frokost og middag inkludert. 

 

9. dag: Søndag 24. mars: Jerusalem - Oslo 

Vi må tidlig opp og kjøre fra hotellet kl.05.15, da vi må være på 

flyplassen 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:    

Brith Egeland….liker å reise og har ved flere anledninger vært reiseleder, også i Israel.  

 

 

Arne Moseng….er pensjonert Kantor i Den Norske Kirke. Har reist som dirigent for flere 

kor i en rekke land gjennom 25 år. Rundreiser i det spesielt opplevelsesrike og historiske Israel. 

Konserter bl.a. i Fødselskirken, Betlehem og Nasjonenes kirke i Getsemane hage, Jerusalem. 

 

 

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. 

PRIS VED MIN. 25 BETALENDE 

Pris v.min 25 betalende    16.790,- 

Flyskatt           1.705,- 

TOTAL       18.495,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

Tillegg for enkeltrom: 5.600,- 

 

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. 

• Båttur på Genesaretsjøen. 

• Taubane til Masada. 

• Lunsj 19/3. 

• Lunsj 18/3. 

• Frokost og middag alle dager. 

• Rundreise ifølge det oppsatte program. 

• Inngangspenger til severdighetene. 

• Skandinavisk talende guide på rundturen. 

• Norsk reiseledelse. 

 

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! 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hoteller usd 60.- pr. person 

• (Beløpet legges i konvolutt og gis reiseleder ved ankomst til 

Israel.) 

• Øvrige måltider og drikke til maten. 

 


