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Turteam:  Dag Johansen  

VÅRTUR TIL ISRAEL 

 



Er du interessert i Israels land, 

folk, historie og kultur, og har lyst 

til å oppleve «landet der det skjed-

de, skjer og vil skje» som du kjen-

ner fra Bibelen?  Er du opptatt av 

dagens situasjon i Midt-Østen og 

har lyst på en opplevelsesferie, se 

og oppleve nye steder ? Da er det-

te turen for deg! I løpet av opphol-

det får du oppleve mange interes-

sante steder,  

 

På denne turen får du blant an-

net oppleve Middelhavsområdet 

med Cæsarea og Atlit, Karmel-

fjellet, Golanhøydene, Galilea 

med Gennesaretsjøen, Jordanda-

len og Jordanelven, Jeriko, Masa-

da, Dødehavet, Jerusalem.   

En uforglemmelig tur! 

 

Litt om reiseleder: 

Dag Johansen er snekkerlærer. Han 

har bodd og jobbet på kibbutz i Israel 

og besøkt landet mange ganger. Rei-

seleder har han vært i nærmere 20 

år, er godt kjent i landet—spesielt 

utenfor allfarvei. 

Da dette er en lukket gruppe må 

du skrive inn hele adressen når 

du skal melde deg på turen på 

internett; 

www.plussreiser.no/reiser/

johansen  

DAGSPROGRAM: 

Dag 1, lørdag 23. mars: Reisedag  

Vi har avreise fra Oslo  kl. 1140 med 

Turkish Airlines via Istanbul til Tel 

Aviv. På flyplassen i Tel Aviv står buss 

og venter for å kjøre gruppen til vårt 

hotell i Tel Aviv.  

Ta kontakt dersom du ønsker at vi 

bestiller tilslutningsbillett. Det er i 

tilfelle kvelden før, altså fredag 22. 

mars. 

 

Dag 2, søndag 24. mars: Cæ-

sarea, Atlit, Karmel 

Etter frokost kjører vi nordover på 

Sharonsletten, stopper i Cæsarea  

ved havet, som på Jesu tid var hoved-

sete for romerne. Her bodde Pontius 

Pilatus, og her satt Paulus som fange.  

Vi skal se det praktfulle romerske 

teateret og prøve akustikken. Noen 

kilometer sør for Haifa ligger Atlit 

hvor overlevende fra holocaust ble 

internert da britene ikke ville slippe 

dem inn i landet. Mange greide å flyk-

te og vi følger  i deres fotspor ( i bus-

sen ) opp på Karmel fjellet før vi fort-

setter til Muhraqa (hvor profeten Elia 

kjempet med Baal’s profeter og bad 

om regn over landet).  Passer det 

med tiden spiser vi lunsj i en druser-

kafè på Karmel. På  ettermiddagen 

ankommer vi Kibbutz Merom Golan 

hvor vi skal bo to netter.  

 

Dag 3, mandag 25. mars:  Misgav 

Am, Banjas, Tårenes dal  

Dagens  første stopp blir ved kibbutz 

Misgav Am hvor det var harde kamper 

under krigen med Libanon i 2006. Vi 

reiser videre til Cæsarea Fillippi – en 

av elven Jordans tre kilder,, og stedet 

der Peter kom med sin bekjennelse. 

Vi går langs elva og ned til fossen. 

Lunsjen spiser vi hos druserne på Go-

lan. I Tårenes dal får vi høre om hva 

som skjedde her under Yom Kippur 

krigen i 1973, før vi kjører opp på Har 

Bental nær den Syriske grensen ved 

Quneitra. Vi får en fin utsikt mot 

Hermonfjellet  som basen for et inte-

ressant velferdsprosjekt som drives 

av israelske soldater. Dette vil vi få 

mer informasjon om.    

 

Dag 4, tirsdag 26. mars: På og 

rundt Gennesaretsjøen  

Vi forlater Golanhøydene og kibbutz 

Merom  Golan og vårt første stopp 

denne dagen er Saligprisningsfjellet 

hvor Jesus holdt Bergprekenen. Der-

fra går vi ned åssiden til stedet som 

heter Tabgha, til Brødunderkirken 

hvor vi minnes Jesu under her.  Nede 

ved sjøen, mellom Tabghas varme kil-

der og vannfall som renner ut i Gene-

saretsjøen, ligger Peterskirken.  Etter 

et besøk i Jesu egen by, Kapernaum, 

tar vi til kibbutz Ein Gev. Vi tar lunsjen 

her og på menyen står Petersfisk 

( inkludert).  Fra Ein Gev tar vi båten 

over til Tiberias. På veien til hotellet 

ved Genesaret sjøen gjør vi en stopp i 

Magdala hvor Maria Magdalena kom 

fra. 

 

 



 

for den romerske makt.  Etter besø-

ket her skal vi gå Nahal David til 

”Kjærlighetsgrotten” og Shulamit fos-

sen. Resten av dagen slapper vi av 

ved hotellet eller vi flyter litt i Døde-

havet. 

Dag 8, lørdag 30. mars: Oljeber-

get, Getsemane, Ramat Rachel, 

Gravhagen 

Så begynner oppstigningen til Jerusa-

lem, fra 400 m under til 800 m over 

havet. Ingen reiser fra Jerusalem ube-

rørt. Vi kjører til toppen av Oljeber-

get. I Jesu fotspor drar vi inn i den 

hellige byen ved å vandre ned Palme-

søndagsstien, stoppe ved Dominus 

Flevit, kirken som er bygget på stedet 

hvor Jesus gråt over byen. Derfra går 

vi videre ned til Getsemanehagen for 

å minnes Jesu kamp her. Dagen av-

sluttes med en nattverdstund i Grav-

hagen (Gordons Golgata).  Dette blir 

en dag med store og varierte opple-

velser før vi inntar hotellet og spiser 

middag. Kanskje vi tar en tur ned i 

gågata Ben Yehuda eller Mamilla gaten 

på kvelden for en kaffekopp.  

 

Dag 9, søndag 31. mars:  

Gamlebyen, Tunnel, Yad Vas-

hem 

Vi går inn i gamlebyen og til Bethesda 

dam som ligger like innenfor Stefanus-

porten eller Løveporten som den 

også kalles.  St. Anna-kirkens fantastis-

ke akustikk tester vi med en firstemt a

-capella. Vi skal så gå Via Dolorosa 

som starter ved Gabbata utenfor An-

tonia-borgen og vi stopper ved noen 

Dag 5, onsdag 27. mars:  Nasa-

ret, Gilboa, Sippori, Sachne  

Dagen starter i  Zippori – en by som  

Jesus var ofte i. I Nasaret besøker vi  

stedet hvor engelen kom til Maria og 

utsiktsplassen over Izraeel sletten, 

der hvor folkemengden ville styrte 

Jesus utfor klippene etter han hadde 

talt I synagogen. Vi går en bit av Gos-

pel trail ned fra fjellet, blir plukket opp 

av bussen og kjører over Gilboa fjellet 

hvor Saul og sønnene hans ble drept 

av filistrene. I Sakne eller Gan haSh-

losha bader vi i varme kilder som året 

rundt holder 27 grader. 

 

Dag 6, torsdag 28. mars:    

Jeriko, Qasr el Yehud, Wadi kelt 

Vi forlater Galilea og kjører ned gjen-

nom Jordandalen og ved den sørlige 

delen av Jordanelva besøker vi Qasr 

El Yehud, stedet der Jesus ble døpt.  

Vi stopper i Jeriko som er den eldste 

og lavest beliggende byen på jordens 

overflate. Her skal vi se Eliaskilden og 

morbærtreet. 

I den barmhjertige Samaritans fotefar 

skal vi gå nedre del av Wadi Kelt som 

går fra Jerusalem til Jeriko. Vi gjør et 

besøk i St. George klosteret hvis det 

er åpent. En ny uforglemmelig dag 

ligger foran oss. 

 

Dag 7, fredag 29. mars:   

Ein Gedi, Masada 

Vi besøker Massadafjellet hvor guiden 

forteller om historien både fra Hero-

des den store sin tid og ikke minst fra 

år 70 da 960 seloter forskanset seg 

her i tre år etter at Jerusalem og  lan-

det for øvrig hadde måttet bøye seg 

av stasjonene underveis. Vi skal også 

til Klagemuren, eller Vestmuren som 

jødene vanligvis kaller den, et hoved-

sted for jøders bønnesamlinger.  

Fra Vestmuren går vi gjennom den 

hasmoneiske tunnelen som ender på 

Via Dolorosa. Vi kjører til Vest-

Jerusalem  og på vestsiden av 

Herzlhøyden i utkanten av byen ligger 

Yad Vashem, det nasjonale minnes-

merket og museum for de seks millio-

ner jøders liv som gikk tapt under Ho-

locaust.   

DAG 10, mandag 1. april:  

Jerusalem   Davidson senter 

Vi spaserer fra hotellet til 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 

Hiskiatunnellen til Siloadammen går 

det. Vi må ha med lommelykt og sko 

som tåler vann. Deretter spaserer de 

som vil gjennom Herodestunnelen 

opp til Tempelmuren.  

 

 Dag 11, tirsdag 2. april:  

Hjemreisedag 

Vi sjekker  ut av hotellet, og blir frak-

tet med buss til Ben-Gurion flyplass i 

Tel-Aviv. Vi sier Le`hitra`ot, på gjen-

syn, til Israel for denne gang. 

Gennesaretsjøen 



Turpris /Grunnpris Kr 27.230,- inkl. flyavgifter  
 

Prisen inkluderer 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.685,- (pr. jun –18, kan endres) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på gode turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Lunsj i Kibbutz Ein Gev i Galilea 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 
 

Prisen inkluderer ikke 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 85 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 9.890,- 

• Reiseforsikring (alle må ha).  
 

 

Flytider 

TK1752 Oslo—Istanbul 1140 1730 

TK 864 Istanbul —Tel Aviv 2030 2135 

TK 785Tel Aviv—Istanbul 0955 1215 

TK1753 Istanbul—Oslo 1400 1655 

 

Bosteder 

23/3—24/3 Metropolitan Hotel, Tel Aviv 

24/3—26/3 Merom Golan Resort,, studio room 

26/3—28/3 Kinnar Kibbutz Sea of Galilee, Hermon premium rooms 

28/3—30/3 Ein Gedi resort Dead Sea, Superior rooms 

30/3—2/4 King David Hotel, Jerusalem,  

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 
 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Prisen er basert på 20 beta-

lende deltakere. På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha 

inn påmeldinger så tidlig som mulig. Prisene er gitt på gjeldende 

tariffer og valutakurser (pr. juni 2018). Vi tar forbehold om 

programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomfø-

re turen. Vi tar også forbehold om endringer i valutakurser, devalue-

ring, 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  

 

Påmelding på nettet; www.plussreiser.no/reiser/johansen  

  

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 

http://www.plussreiser.no

