
26. juni - 06. juli 2019      

Turteam:  Kurt og Reidun Hjemdal 

Kombinasjon av badeferie og opplevelser i Bibelens land.  

Sommerferie med opplevelser 



Om turen: 
Vi reiser med Norwegian sitt direkte-

fly fra Oslo til Tel Aviv. Her venter 

bussen på oss og kjører oss til hotellet 

Grand Court Hotel i Jerusalem som 

ligger veldig sentralt i byen med gangav-

stand til både gamlebyen og Vest-

Jerusalem.  

 

Søndag forflytter vi oss ned til Middel-

havet og badebyen Netanya. Dette er en 

hyggelig by, med en avslappet atmosfære. 

Byens lange strandpromenade bukter seg 

langs de flotte strendene ved Middelhavet. 

I sentrum er det et yrende liv der du  

finner både fine butikker, markeder og 

restauranter. Her skal vi bo 6 netter 

på Islands Suites Hotel som har nydelig 

utsikt over Middelhavet.  

 

Turteamet vil arrangere både bibelsam-

linger og ulike hyggesamvær i løpet av 

turen.  

 

Turprisen fra Oslo  kr. 16950,- 

Enkeltromstillegg      kr.    6990,-  

 

Tilslutning fra andre byer i Norge  

på forespørsel 

 

Overnatting fra 06.-07.juli 2019  

på Radisson Blu Oslo Airport  

Pr. dobbeltrom inkl. frokost  kr.   1320,-  

Pr. enkeltrom inkl. frokost    kr.    1170,- 

(Begrenset antall rom) 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybillett Oslo - Tel Aviv t/r (inkl. 

flyavgift ca. kr. 430,- pr. nov-18, kan 

endre seg noe) 

• Overnatting på turistklasse hoteller 

i dobbeltrom inkl. halvpensjon 

(frokost og middag) 

• Transfer fra flyplassen i Tel Aviv til 

hotellet t/r 

• Transfer fra Jerusalem til Netanya 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Utflukter 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør (ca. 20 USD pr. person) 

• Overnatting på Radisson Blu Oslo 

Airport fra 06.-07. juli  

 

Ved påmelding, vennligst benytt elek-

tronisk påmeldingskjema som finnes 

på vår nettside eller ring oss på  

tlf. 70 17 90 00. 

 

Velkommen med på en  

uforglemmelig tur! 

 

På turen gjelder spesielle avbestillings-

regler. Ta kontakt for info eller se 

www.plussreiser.no.  

Nyt det varme sommerværet og 

ha mulighet til å være med på 

valgfrie utflukter 

 

FLYTIDER 

Avreise   Gardermoen Kl. 09.15 DY1996 

Ankomst  Tel Aviv Kl. 15.10   

Avreise     Tel Aviv Kl. 19.10 DY1997 

Ankomst  Gardermoen Kl 23.35  

 

BOSTEDER 

26.-30.06.  Grand Court Hotel Jerusalem 

30.06. –06.07.  Island Hotel Netanya 

 

REISELEDER 

Kurt Hjemdal  har vært reiseledee og tur-

predikant for oss i en årrekke. Han er teolog. 

Han har blant annet vært bibelskolerektor i 

Grimstad, og prest både i Den Norske Kirken 

samt Norkirken i Grimstad.  

 

Reidun Hjemdal har vært reiseleder en 

årrekke. Hun er pensjonist med bakgrunn som 

helsearbeider 

 



Turen bestilles på plussreiser.no 

 Pris pr. person kr. 750,-* 

LØRDAG, 29. JUNI 

Judeaørkenen og Dødehavet 

Vi besøker Genesis Land, her får vi en 

smak av livet på Abrahams tid med tilbud 

om kamelridning. Vi stopper ved Døpe-

plassen, der Jesus ble døpt av Johannes 

Døperen. Så får vi også god tid til å bade i 

Dødehavet. 

Pris pr. person  kr. 1350,-* 

 

MANDAG, 1. JULI 

Galilea - området Jesus levde og virket i 

Vi besøker de kjente og kjære plassene i 

Galilea. Saligprisningensberg, Tabha med 

Brødunderkirken og Kapernaum. I tillegg 

blir det en båttur på Genesaretsjøen.  

Pris pr. person  kr. 850,-* 

 

TIRSDAG, 2. JULI 

Caesarea ved havet og Atlit 

Herodes sin gamle havneby har mye spen-

nende å by på. Her døpte Peter den første 

hedning (ikke-jøde), offiseren Kornelius, 

og den kristne verdensmisjon begynte. I 

Caesarea finner vi en romersk aquadukt, 

et amfiteater og vi kan se steinen som 

bærer navnet Pontius Pilatus.  

Etterpå kjører vi litt nordover og kommer 

til Atlit. Dette var en interneringsleir opp-

rettet av Britene. Her ble ulovlige  

 

UTFLUKTSPROGRAM 

(ikke inkl. i prisen) 

 

Prisen forutsetter min. 15 påmeldte 

pr. utflukt.  

 

TORSDAG, 27. JUNI 

Betlehem, Yad Vashem og  

Jerusalem Modellen 

Et besøk i Betlehem der vi ser Fødsels-

kirken og Hyrdemarkene. Tilbake i Jerusa-

lem drar vi til Israels Museum med mo-

dellen av Jerusalem på Jesu tid og Døde-

havsrullene. Etter det drar vi til Yad  

Vashem, minnesmerket over jødene som 

ble drept under Holocaust. Et sterkt og 

viktig besøk  

Prisen pr. person kr. 750,-* 

For barn under 15 år tilbyr vi som et  

alternativt besøk en tur til den Bibelske 

Dyrehagen.  

Billettpris:  

Voksen kr. 140,- 

Barn   kr. 100,-  

 

FREDAG, 28. JUNI 

I Jesu fotspor i Jerusalem 

Vi starter på Oljeberget, spaserer herfra 

ned til Getsemane, og går opp Via Dolo-

rosa til Gravkirken. Vi besøker Klage-

muren og avslutter med en fin stund i  

den nydelige gravhagen med den tomme 

graven.  

innvandrere til Mandat området holdt 

fanget. Tanken var at man skulle hindre at 

jødiske flyktninger immigrerte ukontrol-

lert til det britiske mandat området. Vi blir 

guidet gjennom leiren, får se brakkene 

hvor fangene bodde og hører deres  

historie.  

Pris pr. person  kr. 750,-* 

 

ONSDAG, 3. JULI 

Nazareth Village og Sachne 

Vi kjører til Nasareth Village som gir oss 

innblikk i hverdagslivet på Jesu tid. Etterpå 

stopper vi også ved Bebudelseskirken, der 

Maria fikk englebesøk og budskapet at hun 

skulle bli mor til Jesus. Så drar vi videre til 

Sachne som blir kalt «Paradisets forgård» 

med sitt krystallklare vann som har 27 

graders varme. Her kan vi slappe av og 

kose oss.  

Pris per person  kr. 850,-* 

 

*I tillegg må det påregnes tips til sjåfør/guide 

på USD 9 pr. person (over 13 år)/pr. utflukt. 

 

 



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

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

 

BESTILLINGSVILKÅR 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (oktober 2018), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, 

devaluering og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignende. 

• Turprisen er beregnet ut fra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere.  

• Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.  

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. 

• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig.  

Ved sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen.  

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og 

øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


