
29.03 - 08.04.2019 // 11 dager  

Turteam: Mette Johanne Follestad og Hallgrim Berg 

Vårtur til Israel med hygge -  

nye impulser - større innsikt 



Mette Johanne Follestad kjenner 

landet godt etter mange besøk. Hun 

er styremedlem i Norsk-Israelsk 

Handelskammer og legger vekt på å 

presentere Israel som et moderne 

samfunn. 

 

Hallgrim Berg er bestselgende 

forfatter, tidligere stortingsrepresen-

tant, musiker, historieforteller, m.m.  

 

Begge reiselederne mener der er viktig 

at flest mulig nordmenn får oppleve 

Israel ved selvsyn, og bruker derfor sin 

fritid på idealistisk, ulønnet grunnlag for 

å bidra til dette. NB: De fleste attraksjo-

nene i programmet har egne nettsider. 

Vi anbefaler å gå inn på disse for utfyl-

lende informasjon.  

 

Profilen på denne turen er litt anner-

ledes: Ved siden av bibelske og histo-

riske høydepunkter satser vi også på 

«det moderne Israel» med nye at-

traksjoner, møte med viktige institu-

sjoner og aktuell samfunnsinforma-

sjon. Bare to hoteller (Jerusalem og 

Tel Aviv) gir bedre rom for ro, hyg-

ge, gjestebesøk og fleksibilitet gjen-

nom dagsutflukter. 

 

 

Dag 1: Fredag 29. mars:              

Utreisedag 

Avreise fra Oslo med Brussels    

Airlines kl. 06.40 med mellomlan-

ding i Brussel. Vi ankommer Ben 

Gurion flyplass kl. 16.00 og reiser 

umiddelbart med buss til Jerusalem. 

Hotel Montefiore, som blir vår base, 

ligger sentralt slik at det er gangav-

stand til attraksjoner og shopping.  

 

Dag 2: Lørdag 30. mars:             

Genesaretsjøen, Golan og 

Gårdsturisme 

Båttur på Genesaretsjøen med       

flaggheising og noen av de kjente 

bibelhistoriene. Utsikt til stedene 

hvor Jesus gjorde de mange tegn og 

under. Vi drar til Golanhøydene og 

Har Bental, en nedlagt militærpost 

på grensen til Syria - med utsikt mot 

et snøkledt Hermon i nord. På   

turen tilbake får vi innsyn i en ny 

type gårdsturisme hos familiebedrif-

ten Assaf Winery. De driver                

vingård, kafe og fjellvandring med 

volontører. Presentasjon av                   

prisbelønte viner og smaksprøver.  

 

Dag 3: Søndag 31. mars:                 

Jerusalems sjel.. Via Dolorosa 

og Vestmuren 

Vi nyter utsikten over byen fra           

Oljeberget og spaserer ned til              

Getsemane med de berømte oliven-

trærne og Alle Nasjoners kirke. 

Deretter vandrer vi deler av Via 

Dolorosa og de pittoreske             

basargatene i Gamlebyen. Denne 

gangen skal vi lære mer om det 

kristne og armenske kvarteret. 

Opplev miljø ved Vestmuren,     

jødenes helligste sted, hvor du selv 

kan putte inn din egen bønnelapp. 

Her får vi oppleve å gå under Vest-

muren i Western Wall Tunnels. 

Lunsj i «oasen» Austrian Hospice 

(inkludert i prisen).   

 

Dag 4: Mandag 01. april:                      

Begin - senteret, Israel mu-

seum, Knesset og Yad Vashem 

Dagen starter med et besøk til det 

nylig åpnede Menachim Begin–            

senteret som presenterer det              

moderne Israels historie og politikk 

- et utrolig flott pedagogisk opplegg! 

Israel Museum er en verdensleden-

de kulturinstitusjon. Vi får               

omvisning, ser Dødehavsrullene og 

den fantastiske utendørs modellen 

av Jerusalem for 2000 år siden.         

Nasjonalforsamlingen Knesset ligger 

like ved og håper vi får et spesielt 

arrangement der. Dagsprogrammet 

avsluttes på Yad Vashem, den          

gripende dokumentasjonen over 

Holocaust som viser Hitlers 

«endelige løsning av jødeproble-

met». Resten av dagen fri.             

Kveldssamling på hotellet etter  

middag.  

Hallgrim og Mette Genesaretsjøen 

Caesarea ved havet 



Dag 5: Tirsdag 02. april:                       

Gravhagen, Qumran visitors 

Center og Dødehavet  

Vi besøker den frodige og velstelte 

Gravhagen før vi setter kursen mot 

det interessante området Qumran, 

der Dødehavsrullene ble funnet. Nå 

blir det anledning til et bad i Døde-

havet, flyt som en kork, en meget 

spesiell opplevelse!  

 

Dag 6: Onsdag 03. april:                    

Bli kjent med Negevørkenen og 

Sde Boker 

David Ben Gurion hadde en stor 

visjon om Negev og utviklingen av 

den. Han bodde med sin familie i 

kibbutzen Sde Boker. Vi blir kjent 

med området Midreshet og besøker 

Ben Gurion Heritage Center. Det 

har lykkes oss å få den verdenskjen-

te professor emeritus, David Faiman 

ved Ben Gurion University of the 

Negev til å møte og fortelle vår 

gruppe om solenergiens potensiale. 

Bl.a. demonstrere hvordan hus og 

bygninger kan varmes opp og kjøles 

ned med samme kilde. Soda Stream 

- fra Vestbredden til Negev.  

 

Dag 7: Torsdag 04. april:              

Sderot, Ashdod, Igudan og Jaffa 

På vei til Tel Aviv kjører vi innom 

Sderot, byen som er et yndet mål 

for terroraksjoner fra Gaza. Der vil 

vi få høre av en offisiell person hvilke 

daglidagse utfordringer det byr på for 

innbyggerne å bo i et slikt utsatt  

område. Deretter til havnebyen  

Ashdod (dit flotiljeaktivistenes båter 

blir slept). Videre skal vi til Igudan 

Visitor Center, og lære om Israels 

enestående behandling av vannres-

surser. Lunsj på arabisk restaurant i 

Jaffa. Det blir anledning til å se seg 

rundt i kunstnerbyen og nyte fotout-

sikten mot skyskraperne i Tel Aviv. 

Innsjekk på Hotel Metropolitan.  

 

Dag 8: Fredag 05. april: 

«Independence Hall» og Palesti-

nian Media Watch 

Staten Israel ble gjenopprettet 14. 

mai 1948. Fortelling, film og opptak 

fra David Ben Gurions tale. Vi blir 

introdusert og kjent med Palestinian 

Media Watch (PMW), institusjonen 

som overvåker og informerer verden 

om antisemittisk propaganda. Lunsj 

og deretter fri resten av dagen. 

Hyggekveld på hotellet etter middag.  

 

Dag 9: Lørdag 06. april: 

Caesarea ved havet, Karmel og 

Druserne  

Turen går til idylliske Caesarea ved 

havet, som var hovedsetet for             

romerne, bosted for Pontius Pilatus 

og her satt Paulus som fange. Vi ser 

det romerske teateret der vi prøver 

akustikken fra fokalpunktet med 

norsk seljefløyte, spaserer på Kong 

Herodes veddeløpsbane med       

innlagt mosaikk. Videre nordover i 

naturskjønne omgivelser til Haifa, 

Israels 3. største by, viktig havn, 

verdensledende universitet og            

senter for høyteknologi. Byen er et 

hellig sted for Bahaiene, som har 

anlagt symmetriske hageanlegg. Vår 

guide er spesialist på druserne og 

deres kultur og levemåte. Lunsj i en 

drusisk landsby.   

 

Dag 10: Søndag 07. april:                

Fridag - småturer og hygge 

Kan vi friste med en tur på               

promenaden? Bading i Middelhavet 

fra kritthvite strender? Handel i 

byen? En titt på den historiske og 

ombygde jernbanestasjonen med et 

vell av hyggelige småbutikker og 

spisesteder? Eller en halvtimes              

spasertur til kunstbutikkene i Jaffa? 

Samling etter middag for å gi               

praktiske opplysninger angående 

avreisen i morgen.  

 

Dag 11: Mandag 08. april:              

Hjemreise 

Bussen frakter oss fra hotellet til 

Ben Gurion flyplass for hjemreise. 

Avreise fra Tel Aviv med Brussel 

Air kl. 16.05. det blir en mellomlan-

ding i Brussel og vi ankommer Oslo 

kl. 22.50.  

Utsikt fra Golan høydene 



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

Dødehavet 

Turpris  

(ved min 18 betalende deltakere) 

Pris fra    kr. 23 600,- 

 

Tillegg for enkeltrom  Kr. 7150,- 

(Begrenset antall) 

 

Flytider 

29. mars 

Oslo - Brussel  06:40 - 08:50 

Brussel - Tel Aviv 09:35 - 16:00 

 

08. april 

Tel Aviv - Brussel 16:05 - 20:00 

Brussel - Oslo  20:50 - 22:50 

 

Overnattingssteder 

29.03 - 04.04 

Montefiore Hotel, Jerusalem 

 

04.04 - 08.04 

Metropolitan Hotel, Tel Aviv 

Prisen inkluderer: 

• Flyreisen Oslo - Tel Aviv t/r 

(inkl. flyavgifter kr. 1560 pr. 

aug - 18, kan forandre seg) 

• Hele rundreisen med alle 

utflukter etter programmet 

• Opphold i dobbeltrom på 

nevnte hoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og 

middag 

• 1 lunsj i Austrian Hospice, 

Jerusalem 

• Inngangsbilletter til alle         

besøkssteder slik det          

fremgår i dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

Ikke inkludert: 

• Tips til hotellbetjening, guide 

og sjåfør ca. 100 USD pr. 

person 

• Drikke til maten 

• Øvrige måltider 

• Enkeltromstillegg 

• Reiseforsikring 

Forbehold  

Vi tar forbehold om eventuelt bytte 

til tilsvarende hoteller. Oppdaterte 

opplysninger gis før avreise.  

Vi har begrenset antall plasser på 

turen. Turen fylles opp fortløpende. 

P.g.a. strenge regler fra flyselskapet, 

må vi ha inn påmeldinger så tidlig 

som mulig. Ved sene påmeldinger 

kan vi ikke garantere plass på turen. 

Prisene er gitt på gjeldende tariffer 

og valutakurser (aug. 2018). Vi tar 

forbehold om programendringer og 

at det melder seg nok deltakere til å 

gjennomføre turen. Vi tar også for-
behold om endringer i valuta-

kurser, devaluering, uforutsette av-

giftsforhøyelser, 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 

http://www.plussreiser.no

