
Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Tur fakta 

Pris ved min. 25 betalende 

Kr. 17 780 ,-  

+ flyskatt kr. 1 690,-  

= Totalt kr. 19 470 ,- 

Tillegg for enkeltrom kr. 5 495 

 

Prisen er basert på en dollarkurs på 

nok 8.10. Endelig pris blir fastsatt 6 

uker før avreise. 

 

Vi tar forbehold om endringer i  

program og pris. 

 

ALLE må benytte                                      

påmeldingsskjema - se vedlegg.  

Prisen inkluderer: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r 

• Assistanse på flyplassen i Tel 

Aviv ved ankomst og avreise 

• Transport til og fra                     

flyplassen 

• Opphold på hotell i dobbelt-

rom 

• Frokost og middag alle dager 

• Lunsj 24. mars 

• Rundreise ifølge                            

turprogrammet 

• Inngangspenger til severdighe-

tene nevnt i programmet 

• Skandinavisktalende guide på 

rundturen 

• Engelsktalende guide i               

Betlehem 

• Norske reiseledere 

• Flyskatter kr. 1 690 ,- (kan 

forandres)  

 

Ikke Inkludert: 

• Tips til guide, sjåfør, hotell-

betjening og koffertbærere. 

USD 66 pr. person. Beløpet 

legges i konvolutt og gis til 

reiseleder ved avreise.  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

Caesarea 

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

22. - 31. mars 2019 // 10 dager  

Turteam:  Irene Krokeide Alnes, Kenneth Hjortland  

RUNDREISE I BIBELENS LAND 



Vestmuren 

Bli med P7 til landet der alt      

begynte! I tillegg til å oppleve Bibelens 

land, vil du på kveldene få innblikk i 

det viktige arbeidet P7 driver     verden 

rundt. Både Irene og Kenneth har fått 

spennende bekjentskap på tidligere 

reiser til Israel, noen av disse vil også 

du få møte enkelte av                    

kveldene. 

 

Dag 1 - fredag 22. mars 

Norge - Israel 

Avreise Gardermoen  kl. 11.40 

Ankomst Istanbul  kl. 17.30 

Avreise Istanbul   kl. 20.40 

Ankomst Tel Aviv  kl. 21.35 

 

Her venter buss som tar gruppen til 

Metropolitan hotell i Tel Aviv.   

 

Dag 2 - lørdag 23. mars 

Caesarea - Haifa - Nasaret -  

Tiberias 

Vi kjører langs Middelhavet og             

stopper først i Caesarea hvor vi ser 

på teateret, hippodromen, stedet 

hvor Herodes palass sto og                  

korsfarerbyen m.m. og avslutter 

med et kort besøk ved aquadukten. 

Vi fortsetter videre til Haifaiokarmel 

forfriskende bad i                         

Genesaretsjøen før vi seiler                       

tilbake til Tiberias i båt. 

 

Dag 4 - mandag 25.mars 

Nordre Israel og Golan 

Vi kjører nordover langs den                  

libanesiske grensen og ned til 

Caesarea Filippi. I dette vakre 

området tilbragte Jesus tid med 

disiplene. Vi spaserer gjennom 

frodig natur ned til fossen. Vi 

fortsetter opp på Golan til fjellet 

Bental 1160 meter over havet. 

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, Hermonfjellet og langt 

inn i Syria. Vi fortsetter sørover 

Golan til «fredsutsikten» hvor vi 

ser utover Genesaretsjøen fra 

øst. Vi kjører ned i yarmukdalen 

(Goghopens dal) og tilbake til 

vårt hotell. 

 

 

 

hvor vi planlegger et besøk i et                

jødisk hjem, før vi kjører  

Mucharka hvor profeten Elias 

holdt til. Deretter krysser vi   

Harmageddonsletten og kommer 

opp til Nasaret hvor vi besøker             

bebudelseskirken og utsiktstedet 

Precipice - hvor tradisjonen sier 

at jødene ville styrte Jesus utfor 

fjellet. Her har vi en fantastisk  

utsikt over til Tabor, Jizreel og 

Nain. Vi fortsetter forbi Kana og 

ned til Tiberias og vårt hotell  

Restal.  

 

Dag 3 - søndag 24. mars 

Områdene ved Genesaret-

sjøen 

Vi begynner dagen med besøk i  

Magdala, byen hvor Maria                     

Magdalena kom fra. Vi fortsetter 

til bergprekenstedet. Herfra           

spaserer vi ned til Mensa Kristi til  

Genesaretsjøen, antakelig stedet 

der Jesus møtte disiplene etter                 

oppstandelsen. Vi fortsetter over 

til Kapernaum til Jesu egen by. Vi          

kjører over til østsiden av sjøen 

til kibbutz Ein Gev hvor vi spiser 

lunsj. Det blir muligheter for et 

Netanya 

en sterk opplevelse og en viktig 

påminner om at det aldri må skje 

igjen! På vei til Middelhavet og 

badebyen Netanya stopper vi og 

spiser lunsj i spennende Joppe.  

 

Dag 9 - lørdag 30. mars 

Netanya 

Vi har hele dagen fri til å nyte 

sommer, sol og sjø. Netanya er 

en koselig by å spasere i. 

 

Dag 10 - søndag 31. mars 

Israel - Norge 

Så er det over for denne gang. 

Fulle av nye minner og glade over 

nye vennskap setter vi oss på        

bussen kl. 06.00 for å  ha god tid 

til flyet hjem. 

 

Avreise Tel Aviv   kl. 09.55  

Ankomst Istanbul  kl. 12.15 

Avreise Istanbul   kl. 14.00 

Ankomst Oslo   kl. 16.55 

 

De som kommer fra andre byer i 

Norge og må ha tilslutning til 

Oslo, skriver det på                            

påmeldingsskjemaet. 

Vi går Via Dolorosa, smertens 

vei, opp til Gravkirken. Herfra 

går vi ned til tempelet og klage-

muren, før vi får rikelig med tid 

til å oppleve dette spennende 

området på egenhånd, skal vi 

sammen besøke Galicantukirken, 

stedet hvor tradisjonen sier at 

Peter fornektet Jesus, og natt-

verdsalen på Mt. Sion.  

  

Dag 7 - torsdag 28. mars 

Jerusalem - Betlehem -                    

Hyrdemarkene 

I dag skal vi besøke                           

Hyrdemarkene og fødselskirken i 

Betlehem. Her møter vi også vår 

palestinske guide. Retur til                  

Jerusalem hvor vi skal få oppleve 

Jerusalem, verdenshistoriens              

absolutte sentrum, på egenhånd.  

 

Dag 8 - fredag 29. mars 

Jerusalem - Netanya 

Vi har vår siste dag i Jerusalem 

for denne gangen. Dagen staretr 

med et sterkt besøk i Yad              

Vashem. Dette museet og                

minnesmerket over de jødiske 

lidelser under 2. verdenskrig er 

Dag 5 - tirsdag 26. mars 

Tiberias - Jerusalem 

Vi forlater Tiberias og kjører    

sørover Jordandalen, hvor vi   

stanser i Qasr El Yehud, stedet 

hvor Johannes døpte Jesus i elven 

Jordan. I Jeriko får vi et spennende 

møte med flotte mennesker i   

hjelpeorganisasjonen «seeds of 

Hope» Vi ser også på restene av 

Jerikos murer og Elisakilden. Vi tar 

et bad i Dødehavet før vi                     

fortsetter opp til Jerusalem. Vi 

starter oppholdet i Jerusalem på 

Oljeberget, hvor vi får en                

fantastisk utsikt over Den Hellige 

Stad og  områdene rundt. Herfra 

spaserer vi ned til Getsemane 

hvor vi får tid til ettertanke, både i 

Gråtekirken og blant trærne i                

hagen. Vi installerer oss på hotellet                     

Jerusalem Tower som er nydelig 

plassert i gangavstand til både 

Gamlebyen og hovedgaten Ben 

Yehuda i Jerusalem.  

 

Dag 6 - onsdag 27. mars 

Jerusalem 

 Vi begynner dagen ved Gabbata 

hvor Jesus ble domfelt av Pilatus. 

Betlehem 


