
21. februar - 1. mars 2019   

Reiseleder:  Olav Magne Tonstad  

Rundreise i Israel - med landbruksfaglig innhold 



 

Israel er trolig et av landene i verden som ligger lengst framme på landbruksfronten. 

Det gjelder de fleste områdene som melkeproduksjon, sauer, vanning, ørkenjordbruk, 

grønnsaker, sitrus-frukter, blomster, dadler, mango, avocado, etc. Israel er også flinke 

på landbruksforskning. På turen vil vi vise dere noe av dette. Vi skal besøke melke-

produksjonsbruk, ørkenjordbruk, forskningsstasjon, grønnsaksfarmer, etc.  

Så får du bibelhistorien med deg på kjøpet, der vi skal vandre i patriarkenes og Jesu 

fotspor. Du vi få se et vakkert land, historiske minnesmerker, spennende folkeliv og 

garantert bli overveldet over alle inntrykkene. Vi besøker steder som Nasaret,                      

Karmel fjellet, Cæsarea, Tiberias, Genesaretsjøen, Kapernaum, Golan, Jeriko, Jordan,                

Dødehavet, Masasaborgen, Negevørkenen, Betlehem og ikke minst Jerusalem, som 

blir høydepunktet på turen.  

Velkommen til en spennende og minnerik tur! 



 

1. dag: Torsdag 21. februar: Norge - Israel 

Avreise Stavanger  kl. 10.25 SK 4018 

Ankomst Oslo   kl. 11.15 

Avreise Oslo   kl. 13.15 LH 861 

Ankomst Frankfurt  kl. 15.25 

Avreise Frankfurt  kl. 17.50 LH 690 

Ankomst Tel Aviv  kl. 23.00 

Her venter buss og våre representanter i Smile Service som tar 

gruppen ut til bussen og dere kjører til hotell Prima Link i Petah 

Tikva. Overnatting. 

2. dag: Fredag 22. februar: Til Tiberias 

Vi kjører langs middelhavet til Caesarea ved havet hvor vi min-

nes Peter hos Kornelius, Paulus som utgangspunkt for sine mi-

sjons-reiser og hans fangenskap m.m. det romerske teateret, 

Hippodromen og akvedukten. Videre til Karmel-fjellet hvor 

profeten Elias holdt til og hvor vi har en fantastisk utsikt over 

Harmageddon-sletten og til havet i vest. Kjører til kibbutz 

Mizra hvor vi får et innblikk hvordan en kibbutz driver. Så til 

Nasaret hvor vi besøker fjellet hvor de ville styrte Jesus ut og 

Bebudelseskirken før vi    ankommer Tiberias og vårt hotell 

Restal. Frokost og middag.  

3. dag: Lørdag 23. februar: Områdene 

v.Genesaretsjøen 

Dagen begynner med båt tur på Genesaretsjøen fra Tiberias til 

Nof Ginnosar. Videre til Bergprekenstedet og herfra spaserer 

vi ned gjennom bananplantasjen til Mensa Kristi hvor Jesus  

møtte disiplene etter oppstandelsen. Videre til Kapernaum, Jesu 

egen by. Spiser lunsj på kibbutz Ein Gev. Så opp på Golan-

høydene til fjellet Ben Tal(1165 m.o.h.) Her har vi en fantastisk 

utsikt over til Hermon-fjellet (2.840 m.o.h.) og langt inn i Syria. 

Kjører over hele Golan-platået og ned Yarmuk dalen 

(Goghopens dal) tilbake til TIBERIAS. Frokost og middag. 

4. dag:  Søndag 24. februar: Tiberias - Ein Bokek 

Vi forlater Tiberias og setter kursen ned Jordan-dalen og inn på 

Jizreel sletten til kibbutz Ein Harod. Her får vi se sauehold. 

Melkeproduksjon m.m. og høre om kibbutzens fiskeoppdrett. 

Fortsetter ned Jordan-dalen og stopper i Jeriko hvor vi ser  

restene av Jerikos murer og Elias kilden. Fortsetter til Qasr el 

Yehud, stedet hvor Jesus ble døpt i elven Jordan. Så ned langs 

Dødehavet til Masadaborgen hvor vi få høre historien om              

jødene/zelotene som kjempet mot romerne i årene 70 – 73 

e.kr. Siste etappe på noen kilometer er til Daniel Hotel ved 

Dødehavet. Frokost og middag. 

5. dag:  Mandag 25. februar: Ein Bokek - Beer Sheba 

Dag med fantastisk landbruk. Vi setter kursen inn i Arava dalen 

til Hatzeva hvor vi skal besøke forskningssenteret for grønn-

saker. Så besøke Green Arava for å se og høre om organisk 

landbruk og vanningssystemer. På ettermiddagen fortsetter vi 

gjennom Negev ørkenen til Beer Sheba og vårt hotell                                  

Leonardo, Frokost og middag.  

Turen dag for dag 
(forbehold om endringer i programmet) 

6. dag: Tirsdag 26. februar: Beer Sheba - Jerusalem 

Bussen tar til et utsiktspunkt hvor vi kan se like over mot Gaza 

ved byen Sedrot. Setter kursen nordover til Betlehem hvor vi     

besøker Hyrdemarkene og Fødselskirken. Så til Jerusalem og vårt 

hotell Grand Court. Frokost og middag. 

7. dag:  Onsdag 27. februar: Jerusalem 

Bussen tar oss til Yad Vashem minnesmerke over falne jøder             

under annen verdenskrig. Besøker Israels Museum hvor vi ser 

kopi av Dødehavsrullene og Jerusalemmodellen som viser hvordan 

byen så ut på Jesu tid. Så til Oljeberget hvor vi har en fantastisk 

utsikt over Jerusalem og områdene omkring. Spaserer ned via 

Tårekirken til Getsemane. Som siste post i dag besøker vi Gor-

dons Golgata med den tomme grav. Tilbake til hotellet.                                  

Frokost og Middag.  

8. dag: Torsdag 28. februar: Jerusalem 

Vi går til Davidsbyen – vi har ikke buss i dag - den eldste bydelen i 

Jerusalem. Fortsetter ned Warren Shaft til Gihonkilden og Siloah-

dammen. Spaserer opp Herodes tunnelen til Klagemuren. Går til 

Gabbata hvor Jesus ble domfelt og fortsetter Via Dolorosa til 

Gravkirken. Resten av dagen til egen disposisjon.                                              

Frokost og middag. 

9. dag: Fredag 1. mars: Israel - Norge 

Vi må være på flyplassen ca. 3 timer før flyavgang. 

Avreise Tel Aviv  kl. 08.00 LH 695 

Ankomst Frankfurt  kl. 11.40 

Avreise Frankfurt  kl. 12.40 LH 862 

Ankomst Oslo   kl. 14.45 

Avreise Oslo   kl. 16.20 SK 862 

Ankomst Stavanger  kl. 17.15 



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 

Reiseleder:    

Olav Magne Tonstad er utdannet sivilagronom og har i over 20 år arbeidet som jord-

brukssjef i Hå kommune på Jæren og i andre kommuner i Rogaland. Han har før det                      

arbeidet i flere år som misjonær i Peru og jobbet i flere utviklingsprogram. Han har reist 

mye og har vært reiseleder på flere turer til Peru, USA og andre land i Sør-Amerika. Han 

har også vært reiseleder på tur til Israel. Han arbeider nå som takstmann og konsulent for 

bønder.  

PRIS VED MIN. 15 BETALENDE 

Pris v.min 15 betalende    18.750,- 

Flyskatt           2.930,- 

TOTAL       21.680,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

Tillegg for enkeltrom: 5.450,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Stavanger/Oslo - Tel Aviv med retur. 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise. 

• Transport flyplass - hotell - flyplass. 

• Opphold på hotell i dobbeltrom. 

• Frokost og middag alle dager. 

• Lunsj på kibbutz Ein Gev. 

• Rundreise ifølge det oppsatte program. 

• Inngangspenger til severdighetene. 

• Taubane til Masada. 

• Båttur på Genesaretsjøen.  

• Landbruksfaglige besøk 

• Skandinavisk talende guide på rundturen. 

• Norsk reiseledelse. 

• Flyskatter. Nok 2.930.- (kan forandres.) 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide og sjåfør og hotellbetjening og koffertbærere ,(USD 66.- pr. 

person. Beløpet legges i konvolutt og gis til reiseleder ved avreise.) 

• Øvrige måltider og drikke til måltider.      

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! 


