
16. - 25. februar 2019 // 10 dager  

Turteam: Kåre Skråmestø, Trond Løberg og Trond Arne Hauge 

Rundreise i Bibelens land 



Israel er Bibelens land og et 

spennende reisemål, både når 

det gjelder historie og dagsaktu-

elle begivenheter. Det å være på 

de stedene hvor Jesus vandret, 

oppleve atmosfæren og lese 

tekstene, er for svært mange en 

drøm som går i oppfyllelse. Et-

ter en slik tur, leser man ofte 

Bibelen med en dypere forståel-

se og større glede. Man ser 

sannsynligvis også både histo-

rien og dagens situasjon med 

nye briller. Velkommen til en tur 

som være til stor inspirasjon og 

berikelse for livet! 

 

Dag 1 - lørdag 16. februar 

Norge - Israel 

Avreise Gardermoen kl.13.05 

Ankomst Frankfurt kl.15.15 

Avreise Frankfurt kl.17.55 

Ankomst Tel Aviv kl.23.00 

 

Her venter buss som tar oss til 

hotell Prima Link i Petha Tikva ca. 

15 minutter kjøring fra flyplassen.  

 

Dag 2 - søndag 17. februar 

Tel Aviv - Tiberias 

Første stopp er Caesarea ved  

Middelhavet hvor v ser teateret, 

restene av borgen til Herodes, 

Hippodromen og restene av   

korsfarerbyen. Vi fortsetter             

nordover langs Middelhavet og opp 

på Karmelfjellet hvor profeten Elias 

hadde sitt tilhold. Vi har en         

fantastisk utsikt over                       

Harmageddon/Jizreel sletten i nord 

og utover havet i vest. Vi stopper 

hos druserne for lunsj som betales 

av den enkelte. Vi fortsetter over 

til Nasaret hvor vi besøker                 

Nasareth Village og Maria kirken 

med kilden. Vi fortsetter langs 

Jizreel sletten østover til Kibbutz 

nir David for overnatting.  

 

Dag 3 - mandag 18. februar 

Områdene ved Genesaret-

sjøen 

Vi begynner dagen med et besøk 

på Bergprekenstedet. Vi spaserer 

ned til Mensa Kristi hvor etter all 

sannsynlighet Jesus møtte disiplene 

etter oppstandelsen. Vi fortsetter 

til Kapernaum - Jesu egen by.               

Deretter opp på Golanhøydene til 

ben Tal 1160 moh. Her har vi en 

fantastisk utsikt over til Hermon 

fjellet, langt inn i Syria og fortsetter 

over Golan platået ned Yarmuk 

dalen (Goghopens dal). Vi besøker 

også de varme kildene i Hamat  

Gader før vi ankommer vår                 

kibbutz Nir David. 

 

Dag 4 - tirsdag 19. februar 

Samaria - Jerusalem 

Vi kjører ned Jordandalen langs 

Jordan elven til Meholaadam og 

svinger så inn i Samaria. Vårt   

første stopp Elon More som var 

stedet der Abraham kom til Israel 

for ca. fire tusen år siden. Vi           

fortsetter til Nablus/Sikem til             

Jakobs brønn hvor Jesus møtte 

den samaritanske kvinnen. Så drar 

vi videre til Garisim, samaritanenes 

hellige sted. Siste stopp er Shilo 

hvor tabernaklet stod i 430 år. 

Siste etappe er til Jerusalem og 

vårt hotell Royal Wing i vestre 

delen av byen. 

 

Dag 5 - onsdag 20. februar 

Jerusalem 

Bussen tar oss til Gamlebyen og vi 

spaserer til Gabbata hvor Jesus ble 

domfelt av Pilatus. Vi fortsetter via 

Dolorosa til Gravkirken. Deretter 

opp til Mt. Sion, til området der 

Jesus holdt nattverd med sine           

disipler. Vi avslutter med et besøk 

Båt på Genesaretsjøen 

Klagemuren Utsikt mot  Gamlebyen 



i Galicantu kirken hvor Peters    

fornektelse fant sted. Resten av 

dagen fri.  

 

Dag 6 - torsdag 21. februar 

Jerusalem 

Vi drar tilbake til Gamlebyen til 

Davidsson senter ved                         

Møkkporten. Her får vi se en film 

m.m. om tempelet på Jesu tid. Vi 

går over for å se Hulda trappene 

som var ved inngangspartiet til 

Tempelet i sør. Vi spaserer ned til 

Davidsbyen hvor vi ser en film, før 

vi fortsetter ned til Warren Shaft - 

muligens den veien kong David 

kom inn når han erobret                

Jerusalem.  Vi fortsetter tunnelen 

ned til Gihon kilden hvor kong 

Salomo ble salvet til konge. Herfra 

spaserer vi til Siloa dammen. De 

som vi kan gå fra Gihon kilden 

gjennom Hiskias tunnelen - som 

ble hugget ut av kong Hiskias ca. 

750 å.f.kr. - i vann til knærne med 

sko som tåler vann og lommelykt. 

Kl. 16.00 skal iv være på Caspari 

senteret i Jerusalem og møte               

Elisabeth Levy.  

 

 

Dag 7 - fredag 22. februar 

Jerusalem - Betlehem 

Vårt første besøk i dag er Yad Vas-

hem, minnesmerke over falne jø-

der under annen verdenskrig. Så et 

stopp ved Israels museum for å se 

på Jerusalemmodellen som viser 

hvordan Jerusalem så ut på Jesu 

tid. Vi ser også Dødehavsrullene. 

Videre fortsetter vi til de                        

palestinske områdene hvor vi får 

en palestinsk guide som tar oss til 

Hyrdemarkene og Fødselskirken i 

Betlehem. Retur til Jerusalem. 

 

Dag 8 - lørdag 23. februar 

Jerusalem 

Bussen tar oss til Gordons Golgata 

hvor vi skal være kl. 10.00. her skal 

vi tilby nattverd for de som                   

ønsker. Resten av dager er det fri i 

Jerusalem. Bussen henter oss på 

avtalt sted ved Gamlebyen. 

 

Dag 9 - søndag 24. februar 

Jerusalem - Dødehavet 

Vi starter dagen på Oljeberget 

hvor vi har en fantastisk utsikt 

over Jerusalem og områdene                         

omkring. Vi spaserer ned via Tåre-

kirken til Getsemane hvor vi har 

plass i haven kl. 09.30. etter dette 

fortsetter vi gjennom Juda ørkenen 

til dåpsstedet hvor Jesus ble døpt av 

Johannes i elven Jordan. Vi tar et 

bad i Dødehavet og besøker Jeriko 

før vi kjører opp Wadi Quelt via St. 

Georg klosteret. Får vi tid til et 

kort stopp gjør vi det, hvis ikke 

fortsetter vi til Jerusalem.  

 

Dag 10 - mandag 25. februar 

Jerusalem - Norge 

Vi får en rolig dag frem til kl. 13.00 

da vi må kjøre til flyplassen hvor vi 

må være senest kl. 14.00. 

Avreise Tel Aviv  kl.17.05 

Ankomst München kl.20.15 

Avreise München  kl.21.00 

Ankomst Gardermoen kl.23.15 

Netanya 



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 

Dødehavet 

Gamlebyen 

Turfakta 

Pris min. 35 betalende 

Kr. 16.145,-  

+ flyskatt kr. 2.650,- 

= totalt kr. 18.795,- 

 

Tillegg for enkeltrom  

Kr. 4.760,- 

 

Vi tar forbehold om kursendringer 

 

Vi har beregnet en dollarkurs på 

kr. 8.20 ,- den endelige prisen blir 

justert ca. 6 uker før avreise.   

 

Vi tar forbehold om endringer i 

program og pris. 

 

Ved påmelding - så snart som   

mulig, vennligst benytt                           

påmeldingsskjema eller send                 

påmeldingen på epost til                     

israel@plussreiser.no 

 

Velkommen med på en                         

uforglemmelig tur! 

Prisen inkluderer: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv 

• Assistanse på flyplass i Tel Aviv 

ved ankomst og avreise 

• Transport flyplass t/r 

• Opphold på hotell i dobbelt-

rom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Frokost og middag alle dager 

• Rundreise ifølge de oppsatte 

program 

• Inngangspenger til                        

severdighetene 

• Skandinavisktalende guide på 

rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

Ikke inkludert: 

• Tips til guide, sjåfør og           

hoteller. USD 60,- pr. person. 

Beløpet legges i en konvolutt 

og gis til reiseleder ved             

ankomst i Israel. 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

 

Mensa Kristi 


