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Turen er en del av tilbudet til reise- og aktivitetsklubben Vårt Lands venner, men er åpen for alle. 

Vandretur i Israel og på Vestbredden 

Med Jesus opp til Jerusalem 



Jesus og disiplene gikk fra Galilea til 

Jerusalem før påsken. Jesus visste at 

han vandret mot døden, men også 

til fullbyrdelsen av sin oppgave.  

Vi skal vandre den samme veien 

som en forberedelse til påsken i år. 

Turen går fra Kapernaum der Jesus 

bodde i voksen alder tilbake til             

Nasaret der han vokste opp. Derfra 

skal vi gå gjennom åsene i Samaria, 

ned i Jordandalen til verdens eldste 

by Jeriko like ved Dødehavet. Vi går 

så opp til Jerusalem gjennom den 

dramatiske Wadi Quelt. 

Det blir en pilegrimsvandring 

med daglige tidebønner og  

bibellesninger. 

Turen krever rimelig bra fysisk form. 

Dagsetappene er mellom 13 og 20 

km, for det meste på stier og i              

terrenget, noen ganger på grusveier. 

Opp til Nasaret fra Kapernaum er 

høydeforskjellen 550 meter, ned fra 

turens høyeste punkt til Dødehavet 

1200 meter og fra Jeriko til                   

Jerusalem 600 meter. Det er med 

andre ord mye stigning opp og ned. 

Dag 1: Mandag 04. mars 

Avreise fra Oslo kl. 10:40,        

ankomst Tel Aviv kl. 19.50. Vi blir 

kjørt direkte til Mount Beatitudes 

Guesthouse ved Genesaretsjøen. 

 

Dag 2: Tirsdag 05. mars  

Vi begynner dagen med morgen-

bønn på Saligprisningsberget, der 

Jesus skal ha holdt Bergprekenen. 

Vi går så til Kapernaum, videre til 

Tabga der Jesus i følge tradisjonen 

mettet 5000. Derfra langs stran-

den av Genesaretsjøen til Kibbutz           

Ginosar, der vi overnatter. Hele 

etappen er 14 km.  

 

Dag 3: Onsdag 06. mars 

Denne dagen går vi videre langs 

sjøen fra Ginosar til Maria               

Magdalenas hjemby Magdala der vi 

besøker den vakre kirken. Derfra 

opp den bratte dalen langs det 

mektige Arbelfjellet. Vi hviler i 

skyggen ved druserens helligdom 

Nebi Shueib og går videre til 

Horns of Hattin der Saladin slo 

korsfarerne i 1187. her er en              

fantastisk utsikt over Galilea. Vi 

fortsetter til Kibbutz Lavi der vi 

overnatter. En av de lengste og 

tyngste dagsetappene, ca. 22 km.  

 

Dag 4: Torsdag 07. mars 

Vi kjører buss til Kana, der Jesus 

gjorde vann til vin. Vi besøker  

kirken med vinkrukker, og går så 

videre gjennom en skog med vakre 

vårblomster til den romerske ruin-

byen Sipporis, der forskere mener 

både Josef og Jesus kan ha hatt            

arbeid. Vi ser på de berømte              

mosaikkene, blant annet den               

romerske «Mona Lisa». Derfra              

kjører vi buss til Nasaret hvor vi tar 

inn på Golden Crown hotel.  

 

Dag 5: Fredag 08. mars 

Det blir sightseeing i Nasaret med 

besøk til både den ortodokse og 

katolske kirken viet Marias                 

bebudelse. Vi kjører til Taborfjellet 

og besøker kirken til minne om Jesu 

forklarelse på berget. Deretter            

kjører vi over grensen til de         

palestinske områdene og inn til 

Jenin, der besøker vi Freedom      

Theater og overnatter på hotell 

North Gate.  

 

Dag 6: Lørdag 09. mars 

 Vi kjører til landsbyen Faqua ved 

Gilboafjellet, der vi begynner              

vandringen gjennom åsene og            

olivenlundene i Samaria. Denne            

dagen går vi til den kristne byen 

Zababdeh. Her blir det middag og 

overnatting i private hjem. Etappen 

denne dagen er på ca. 20 km.  

 

Dag 7: Søndag 10. mars 

Vi begynner dagen med å delta på 

gudstjenesten i den gresk-katolske 

kirken i Zababdeh. Etter                  

Synagogen i Kapernaum 
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plussreiser.no 

Tlf  70 17 90 00 

eller epost  

israel@plussreiser.no 

gudstjenesten går vi ut av byen og 

videre over åsene ned i den frukt-

bare dalen ved Faraa-kilden, en 

strekning på 13 km. Vi overnatter i 

private hjem i flyktningleiren Al             

Faraa. 

 

Dag 8: Mandag 11. mars 

Dagens tur er på ca 15 km og går 

fra appelsinlundene ved kilden i   

Faraa oppover stadig goldere åser 

med utsikt over dype kløfter og 

høye fjell, inntil vi kommer til         

utkanten av Nablus. Mennene har 

mulighet for et bad i byens flere 

hundre år gamle tyrkiske bad, deret-

ter er det middag og overnatting på 

hotell.  

 

Dag 9: Tirsdag 12. mars 

Denne dagen tilbringer vi i Nablus. 

Vi starter dagen ved Sykars brønn, 

der Jesus møtte den samaritanske 

kvinnen. Derfra drar vi opp på fjellet 

Garisim og hilser på dagens               

samaritanere. Etter lunsj er det            

omvisning i den ottomanske gamle-

byen fra 15-1600-tallet og mulighet 

for et tyrkisk bad for kvinnene.  

 

Dag 10: Onsdag 13. mars  

Vi kjører bil gjennom et israelsk 

sjekkpunkt til landsbyen Awarta sør-

øst for Nablus. Vi går opp til turens 

høyste punkt, 800 moh, der det er 

praktfull utsikt over Samaria. Videre 

går vi ned til Aqraba, der det blir 

lunsj i et senter for byens kvinner. 

Vi fortsetter gjennom olivenlunder 

med utsikt ned mot Jordandalen. 

Dagens vandring er på 20 km, og 

målet er Duma, med middag og 

overnatting i privathus.  

 

Dag 11: Torsdag 14. mars 

Denne dagen skal vi gå ca 18 km. 

Turen går ned den dramatiske Wadi 

Auja. Dette er en trang fjellkløft der 

stien slynger seg mellom store stein-

blokker eller går høyt oppe i              

fjellsidene. Vi ender nede i den            

varme og tørre Jordandalen, like ved 

Aujakilden. Derfra blir vi kjørt med 

bil til Jeriko. Etter denne vandringen 

blir det godt å slappe av i svømme-

bassenget på Hotel Jericho Resort.  

 

Dag 12: Fredag 15. mars 

Omvisning i Jeriko. Vi ser på det 

gamle morbærtreet og besøker             

Jordanelva der Jesus ble døpt. Lunsj 

ved klosteret oppe i fjellsiden av 

Fristelsens berg, dit vi kjører med 

taubane. Det vil også bli mulighet for 

et bad i Dødehavet. Overnatting på 

Hotel Jericho Resort.  

 

Dag 13: Lørdag 16. mars 

I dag går vi den eldgamle                       

pilegrimsveien opp den trange kløfta 

Wadi Quelt, som er åstedet for Jesu 

Lignelse om den barmhjertige               

samaritan. Tradisjonen kaller dalen 

for Dødsskyggens dal. Midt i dalen 

ligger det gamle St. Georg-klosteret 

inne i fjellsiden. Etter besøk i kloste-

ret går vi videre opp dalen med  

utsikt ned til Judaørkenen inntil vi 

når Den gode samaritans vertshus, 

her blir vi hentet med buss som 

kjører oss til Hotell Eyal i Jerusa-

lem.  

 

Dag 14: Søndag 17. mars 

Etter frokost blir det en dag i Jesu 

fotspor i Jerusalem. Vi begynner på 

Oljeberget, vandrer herfra ned til 

Getsemane før turen går over          

Kedronbekken inn i Gamlebyen 

gjennom Løveporten. Derfra følger 

vi Via Dolorosa til Gravkirken. Vi 

besøker også klagemuren før vi 

avslutter med en samling i den           

nydelige gravhagen. Overnatting på 

Hotel Eyal.  

 

Dag 15: Mandag 18. mars 

Hjemreisedag. Buss fra hotellet til 

Ben Gurion flyplass tidlig på                  

morgenen. Avreise fra Tel Aviv kl. 

11:50, via Warszawa til                              

Gardermoen kl. 18:50.  

Jerusalem 



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 

Turpris ved min 25 betalende: 

Kr. 29900,-  

 

Enkeltromstillegg på hotell 

(Begrenset antall): Kr. 4950,- 

 

Tilslutningsbilletter fra andre               

flyplasser i Norge på forespørsel 

 

Flytider 

04. mars 

Oslo - Warszawa   10:40 - 12:40 

Warszawa - Tel Aviv 15:05 - 19:50 

18. mars 

Tel Aviv - Warszawa 11:50 - 14:50 

Warszawa - Oslo      16:50 - 18:50  

 

Overnattingssteder: 

04.-05.03. Mt. Beatitute Guesthouse  

05.-06.03. Ginosar Village Resort  

06.-07.03. Kibbutz Lavi Hotel 

07.-08.03. Golden Crown Hotel  

08.-09.03. North Gate Hotel Jenin 

09.-10.03. Private Hjem (Zabadeh) 

10.-11.03. Private Hjem (Fara’a) 

11.-13.03. Al-Yasmeen Hotel Nablus 

13.-14.03. Private Hjem (Duma) 

14.-16.03. Jericho Resort Village 

16.-18.03. Eyal Hotel Jerusalem 

 

Turprisen inkluderer: 

• Flybillett fra Oslo - Tel Aviv       

t/r (inkl. flyavgifter kr. 1460,- pr. 

sept-18, kan endre seg noe) 

• Busstransport ihht. oppsatt  

program 

• Transport av bagasje                     

underveis 

• Inngangspenger ihht.                    

Turprogrammet 

• 11 overnattinger på guesthouse/

hotell i dobbeltrom 

• 3 overnattinger i private hjem 

• Måltider:  

13 frokoster (ikke dag 1),  

lunsj og middag dag 2-13,  

frokost og middag dag 14,  

frokostpakke dag 15 

• Engelsktalende lokalguide 

• Norsk reiseleder  

 

Ikke inkludert: 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Enkeltromstillegg 

• Tips til hotellbetjening, guider og 

sjåfører (ca. 100 USD) 

Vi har begrenset antall plasser på 

turen. Turen fylles opp fortløpen-

de. På grunn av strenge regler fra 

flyselskapene, må vi ha inn påmel-

dinger så tidlig som mulig. Ved 

sene påmeldinger kan vi ikke ga-

rantere plass på turen.  

 

Vi må ta forbehold om endringer 

i program og pris. Prisen er reg-

net ut fra dagens priser og vi må 

ta forbehold om endringer i valu-

takurser, devaluering og lignende. 

Det samme gjelder uforutsette 

avgiftsforhøyelser, nye skatter 

eller lignende. Tillegg ved mindre 

antall reisende. Vi tar forbehold 

om programendringer og at det 

melder seg nok deltakere til å 

gjennomføre turen. 

 

Praktiske opplysninger og infor-

masjon sendes alle påmeldte i 

god tid før avreise. 

 

Våre avbestillingsregler og øvrige 

reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no 

http://www.plussreiser.no

