Rundreise i Bibelens land med

Frelsesarmeen
21. - 30. mars 2019 // 10 dager
Turteam: Gro Merete Berg og Marit Skartveit

Velkommen med på en spennende rundreise. Vi besøker steder
mange har et forhold til fra før, enten man er førstegangsbesøkende
eller har vært der tidligere. De fleste stedene har røtter tilbake til bibelsk tid. Så bibelen er ei flott
guidebok. Vi starter turen i det
gamle Jaffa før vi overnatter i den
moderne byen Tel Aviv. De neste
dagene bor vi i Tiberias, like ved
Genesaretsjøen, besøker mange
kjente steder i Galilea før vi drar
sørover, "opp til Jerusalem". Gjennom turen blir vi bedre kjent med
noen av bibelens skikkelser samtidig
som vi møter mennesker som bor i
landet i dag. Vi får innblikk i det
historiske, moderne og religiøse
mangfoldet. Det blir flere bademuligheter, bl.a i Dødehavet og varme
kilder.
Litt om reiselederne:
Gro Merete har vært reiseleder flere
ganger tidligere, også sammen med
Marit.
Begge er majorer i Frelsesarmeen og
har bred erfaring etter mange års
tjeneste. Marit Skartveit er teolog og
har for tiden ansvar for
Frelsesarmeens fengselsarbeid, mens
Gro Merete er leder for
Frelsesarmeens seniorarbeid.

DAGSPROGRAM
Dag 1 - Torsdag 21. mars
Norge - Israel
Avreise Gardermoen
kl. 06.20
Ankomst Wien
kl. 10.00
Avreise Wien
kl. 10.25
Ankomst Tel Aviv
kl. 14.55
Her venter buss og guide som tar
gruppen til Jaffa, før vi reiser til vårt
hotell Metropolitan hotell i Tel
Aviv.
Dag 2 - Fredag 22. mars
Caesarea - Haifa - Nasaret Tiberias
Vi kjører langs Middelhavet og
stopper først i Caesarea hvor vi ser
på teateret, Hippodromen, stedet
hvor Herodes plass stod og
Korsfarerbyen m.m. Vi avslutter
med et kort besøk ved
Aquadukten. Videre fortsetter vi til
Haifa hvor vi besøker Beit
Skandinavia før vi kjører opp på
Karmelfjellet hvor vi ser på utsikten
og ned på Bahai - tempelets vakre
hage. Så kjører vi til Nasaret Village
og videre forbi Kana, ned til Tiberias. Her er vårt hotell Restal.

Dag 3 - Lørdag 23. mars
Områdene ved Genesaretsjøen
Dagen starter med en båttur på
Genesaretsjøen til kibbutz Nof
Ginnosar. Her går vi i land og ser
den såkalte «Jesus-båten» som ble
funnet i sjøen i 1986. båten stammer
fra Jesu tid og var etter all
sannsynlighet en fiskebåt. Vi besøker
også ruinene av byen Magdala, byen
Maria Magdalena kom fra. Deretter
reiser vi til Bergprekenstedet og spaserer ned til Tabgha
(bespisningsunderet) og Møteplassen
hvor Jesus møtte disiplene etter
oppstandelsen. Bussen tar oss videre
til Jesu egen by—Kapernaum. I løpet
av dagene i Tiberias blir det også
mulighet for bad i de varme kildene
ved «Tiberias Hot Springs»
Dag 4 - Søndag 24. mars
Nordre Israel og Golan
Vi kjører nordover til Caesarea
Filippi hvor Jesus var i området med
sine disipler. Vi fortsetter opp på
Golan til fjellet Bental 1160 moh.
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 og tilbake til
vårt hotell.
Dag 5 - Mandag 25. mars
Tiberias - Jerusalem
Vi forlater Tiberias og kjører
sørover til Sakne får å bade i de
varme kildene. Vi kjører ned
Jordandalen, hvor vi stanser i Qasr
El Yahud, stedet hvor Johannes
døpte Jesus. Vi gjør et besøk i
Jeriko, og drar så opp til Jerusalem
hvor vi besøker Oljeberget med en
fantastisk utsikt over Jerusalem og
områdene omkring. Vi spaserer via
Tårekirken ned til Getsemane hvor
vi avslutter dagen. Vårt hotell
Jerusalem Tower ligger veldig sentralt i Vest Jerusalem, med gangavstand til Gamlebyen.
Dag 6 - Tirsdag 26. mars
Jerusalem
Dagen starter i Gamlebyen i
Jerusalem, med besøk i Betesda
Dam og Anna-kirken. Videre
vandrer vi via Dolorosa til
Gravkirken, og fortsetter ned til
Davidson Senter. Her får vi et godt
innblikk i hvordan templet var på
Jesu tid. Deretter venter en spen-

nende tur når vi spaserer gjennom
den Hasmoneiske tunnelen langs
vestmuren. Resten av dagen har vi
fri i Jerusalem. Her er nok å fylle
fritiden med. F.eks kan man rusle
rundt i basarene, dra til det moderne vest-Jerusalem, besøke det fargerike Mehane Yehuda markedet,
besøker kirker, museer, gå en tur
på den gamle bymuren osv.
Dag 7 - Onsdag 27. mars
Jerusalem - Betlehem - Hyrdemarkene
Vi besøker først Jerusalem–
modellen som gir et godt inntrykk
av hvordan Jerusalem var på Jesu tid
og får se Dødehavsrullene. Vi
fortsetter til Yad Vashem - og
minnesmerket over de falne jøder
under annen verdenskrig. Vi reiser
videre til Hyrdemarkene og
Fødselskirken i Betlehem. Her
møter vi også vår palestinske guide.
Vi returnerer så til Jerusalem. Om
kvelden er vi med om et spektakulært lyd og lysshow ved Citadellet i
Jerusalem.

Dag 8 - Torsdag 28. mars
Dødehavsområdet
Turen går tilbake gjennom Juda
ørken og ned til Dødehavet. Første
stopp er Qumran hvor Dødehavsrullene ble funnet i 1947. Vi fortsetter langs Dødehavet til Ein Gedi
hvor vi spaserer opp forbi Steinbukklippene hvor David gjemte seg
for kong Saul i hulen til fossen.
Deretter drar vi sørover til Masada
borgen hvor vi får høre den fantastiske historien om zelotene som
kjempet mot romerne i årene 7073 e.kr. Det blir selvsagt også tid til
et bad i Dødehavet.
Dag 9 - Fredag 29. mars
Jerusalem
I dag har vi ingen guide. Vi spaserer
til Gordons Golgata for en samling
ved den tomme graven. Resten har
vi dagen fri i Jerusalem.
Dag 10 - Lørdag 30. mars
Israel - Norge
Vi reiser fra hotellet kl.13.00 for å
være på flyplassen kl. 14.00
Avreise Tel Aviv
Ankomst Wien
Avreise Wien
Ankomst Oslo

kl. 17.10
kl. 19.05
kl. 20.45
kl. 23.15

Turfakta
Pris ved min. 25 betalende
Kr. 15.990,+ Flyskatt kr. 2.625,= Totalt 18.615,Tillegg for enkeltrom
Kr. 4.960,Prisen er basert på en dollarkurs på nok 8.20.
endelig pris blir fastsatt 6 uker før avreise.

Prisen inkluderer
•
Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r
•
Assisstanse på flyplassen i Tel Aviv t/t
•
Opphold på hotell i dobbeltrom
•
Frokost og middag alle dager
•
Rundreise ihht. turprogrammet
•
Inngangspenger til severdighetene ihht. programmet
•
Skandinavisktalende guide på rundturen
•
Engelsktalende guide i Betlehem
•
Lyd og Lysshow
•
Norsk reiseledelse
•
Flyskatter kr. 2.635,- (Kan forandres)

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
ALLE må benytte påmeldingsskjema - se vedlegg.

Bussen vår henter og kjører oss de fleste steder. Men
gamlebyen i Jerusalem, og noen andre steder er umulige å nå med buss. Så sørg for å ha gode sko med.

Turen bestilles på
plussreiser.no
eller på telefon

Ikke Inkludert
•
Tips til guide, sjåfør og hotellbetjening. USD 70,- pr.
person. Beløpet legges i en konvolutt og gis til
reiseleder ved avreise.
•
Øvrige måltider
•
Drikke til maten

Arrangør:
Frelsesarmeens seniorarbeid
Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

