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

Turpris 

Pris fra    kr. 23 450,- 

Tillegg for enkeltrom  kr. 4 350,- 

(Begrenset antall) 

 

Tilslutning fra andre Norske byer på 

forespørsel. 

 

Flytider 

09. mars 

Oslo - Tel Aviv  kl. 12.00 - 18.05 

 

16. mars 

Tel Aviv - Oslo  kl. 19.05 - 23.35 

 

Ikke inkludert i prisen: 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, guider 

og sjåfører (ca. 85 USD) 

Prisen inkluderer:  

• Flyreise med Norwegian fra 

Oslo - Tel aviv t/r (inkl.  fly-

skatt kr. 460,- pr. august 18, 

kan bli endret) 

• Transfer fra flyplassen til            

hotellet t/r 

• 6 dager buss til transfer og tur 

i henhold til programmet (ikke 

buss 14. mars) 

• Opphold i dobbeltrom på 

nevnte overnattingssteder 

• Halvpensjon, dvs. Frokost og 

middag 

• 5 lokale lunsjer 

• Inngnagsbilletter på nevnte    

steder i henhold til                            

programmet 

• 7 dager følgebil 

• Leie av sykkel (Mountainbike 

med 27 gir, tilpasset syklistens 

størrelse, og hjelm for 7 dager 

dvs. 10. -16. mars) 

• Engelsktalende lokalguide 

• Norsk reiseledertjeneste 

Utsikt fra Haifa 

09. - 16. mars 2019 // 8 dager  

Turteam: Kjell Harald Otterlei og Siv Håvold   

Opplevelsesrik og spennende 

Sykkeltur i Bibelens land 



Bli med og sykle i Galileas              

fjellområder, på Karmel, gjennom 

skogen på Jerusalems høyder og i 

Judeaørkenen langs den gamle 

kamelruten! Opplev områder der 

Jesu virket, fra sykkelsetet! 

 

Vanskelighetsgrad: Singletracks, 

eller stiene vi sykler på, er for           

middels gode syklister. Men grunn-

leggende kunnskap til å sykle på en 

Mountainbike forutsettes. Du må 

være i fysisk god form slik at du          

klarer å sykle en distanse mellom 30 

- 40 km med en stigning på opptil 

700 m pr. dag.  

 

Viktig: I utgangspunktet sykler vi på 

de oppgitte rutene, med etappene 

kan bli endret pga. været og andre 

uforutsigbare omstendigheter.  

 

Reiselederne: 

Kjell Harald Otterlei er ansatt i 

Plussreiser. Han jobber med              

bestillingsturer og sykkelturer og er 

selv en ivrig sykelist.  

 

Siv Håvold er fra Langevåg ved   

Ålesund og leder husmenigheten 

Davids Hus. Hun er reisevant, reise-

glad, engasjert og sosial. Hun har 

vært i Israel flere ganger. 

Dag 1, Lørdag 09. mars:         

Norge - Israel 

Avreise fra Oslo kl. 12.00 med 

Norwegian. Ankomst Ben Gurion 

Airport kl. 18.05. Her venter  

bussen på oss og kjører oss til 

Tiberias, der vi skal overnatte på 

Hotel Restal. Vi får en kald              

tallerkenrett på hotellrommet.  

 

Dag 2, Søndag 10. mars: 40 

km (stigning opp til 670 m og 

nedstigning på ca. 670m) 

Etter en god frokost kjører            

bussen oss til Hula Lake. Vi hører 

historien om hvordan sumpene 

ble tørket opp av de jødiske            

bosetterne før vi sykler langs            

Jordan elven til de bibelske steder 

på nordsiden av Genesaretsjøen: 

Saligprisningens berg, Brødunder-

kirken og Kapernaum. Buss tilbake 

til Nasaret. 

 

Dag 3, Mandag 11 mars: 46 

km /stigning på ca. 700 m og 

nedstigning på 1280 m) 

 Jesus Trail fra Nasaret gjennom 

Kafr Kana, Horns of Hattin (her 

hører vi om slaget mello           

korsfarerne og Saladins tropper 

på 1200-tallet.) og til Tiberias. 

Dette er den mest krevende           

ruten vi skal sykle, men også den 

fineste. Vi besøker Bebudelses-

kirken og St. Peterskirken. Buss 

på ettermiddagen fra Tiberias til 

Nasaret. 

 

Dag 4, Tirsdag 12. mars: 34 

km (stigning på ca. 600 m og 

en nedstigning på 600 m)  

Etter frokost tar bussen oss til 

Karmel med utsikt over Haifa-

bukten og kysten helt til Akko. 

Ved lusnjtiden sykler vi opp til 

druserlandsbyen Isfiya, der vi  

hører historien til dette spesielle 

samfunnet. Vi spiser en druser 

lunsj og får smake de berømte 

søtsakene til druserne. Etterpå 

sykler vi en sti opp til Muraqa 

Karmelit. Klosteret med Elias-

støtten. Buss fra Nasaret til Kar-

mel og fra Elyakim til Jerusalem. 

Jerusalem 

Vinter Traner 

Dag 5, Onsdag 13. mars: 43 

km (stigning på 330 m,            

nedstigning på 1260 m) 

Judea Ørken har alltid vært et 

bortgjemt og spesielt sted. Det var 

hit David flyktet når han måtte 

gjemme seg for Kong Saul. Vi ser 

det storslåtte klosteret Mar Saba 

og hører dets historie. Vi            

fortsetter videre til Nabi Musa, 

Almog Singletrack og et bad i           

Dødehavet. Buss fra hotellet til 

Kedar og fra Neveh Midbar Beach 

til Jerusalem.  

 

Dag 6, Torsdag 14. mars: 20 

km (stigning på 280 m og  

nedstigning på 280 m) 

Frokost på hotellet og fridag i            

erusalem. På ettermiddagen            

møtes vi ved hotellet og blir med 

på en kveldssykkeltur i gatene av 

Jerusalem. Vi skal bland annet til 

Goverment Hill, til Pilgrimskirkene 

fra forrige århundre, spasere til 

Armon Hanatziv promenaden og 

smake på lokale spesialiteter som 

er unike for Jerusalem.  

Dag 7, Fredag 15. mars: 16 

km (stigning på 400 m og 

nedstigning på 400m) 

Jerusalem Marathon blir arrangert 

denne dagen. Dersom du er              

interessert er det mulig at du også 

får med deg dette.  

https://jerusalem-marathon.com/

info.aspx 

Det blir en sen start på dagen. Vi 

skjekker ut og pakker vår bagasje i 

bussen. Sykling på Jerusalems  

høyder og i Ein Kerem området. 

Vi er innom St. Johannes kirken 

og Besøkelseskirken. Buss fra              

hotellet til Ein Kerem og fra Ein 

Kerem til Tel Aviv. 

 

Dag 8, Lørdag 16. mars: Israel 

- Norge 

Sykkeltur i Tel Aviv, spasertur i 

Jaffa og transfer til flyplassen.             

Avreise fra Tel Aviv med                   

Norwegian kl. 19.05. Ankomst 

Oslo kl. 23.35.  

Mar Saba 

Gamlebyen i Jerusalem 


