
07.-17. mars 2019 // 11 dager 

Turteam:  Kristine Solstad og Mette V. Sørensen 

Vi besøker landet Mesteren vandret i, bruker Bibelen som guidebok  

og møter israelske venner 

Opplevelser, fellesskap og historieformidling med fokus på  

personlig trosstyrking 

Dametur til Israel med Kvinner i Nettverk 



Flyreise 
07. mars 2019 
Kristiansand – Amstedam 1405 1540 
Amsterdam – Tel Aviv        2055 0220 +1  
 
17. mars 2019  
Tel Aviv – Amsterdam        0515 0920 
Amsterdam - Kristiansand 1210 1335 
 
Overnattingssteder: 
07.-08.mars Sea Net Hotel Tel Aviv 
08.– 11. mars Rimonim Hotel JLM 
11.-15. mars Royal Plaza Hotel Tiberias 
15.-17. mars Leonardo Negev Beer Sheva 
 
 
Reiseledere: 
Mette Vestberg Sørensen er fra Flekkerøy. 
Hun har vært reiseleder i flere år. Til daglig 
jobber hun som prosjektleder og ellers 
synger hun sammen med mannen sin, da 
kjent som Mette&Roger, og sammen har 
de gitt ut tre CD-er. På turen vil hun sørge 
for at vi også blir en syngende gjeng. Hun 
brenner for at mennesker skal få oppleve 
dette fantastiske landet og bli varm i sin 
kjærlighet til land og folk. 
 
Kristine Solstad (45) er fra Skudeneshavn 
på Karmøy. Hun er forkynner, var med KiN 
til Israel i 2017, elsker fjord, fjell og nye 
opplevelser i inn- og utland. Hun brenner 
for at alle mennesker skal forstå at de er 
elsket og gode nok for den de er, på grunn 
av Guds store nåde.  
 
 
 
 
 

 

Vi besøker landet Mesteren vandret i og  

bruker Bibelen som guidebok for turen.  

Vi spiser Shabbats måltid sammen med  

israelske venner 

 
Dagsprogram: 
 
Dag 1: Torsdag 07.03  
Avreise fra Kr.sand med KLM via Amster-
dam til Tel Aviv. Vi ankommer Tel Aviv  
kl. 02.20 (08. mars). På flyplassen venter 
bussen på oss som tar oss med til hotel 
Sea Net i Tel Aviv. 
 
Dag 2: Fredag 08.03 
Etter en rolig morgen, kjører vi til  
Jerusalem ca kl. 11.00. Bønnevandring på 
bymuren kl. 15.00 fra Jaffa Gate. Besøker 
Vestmuren (klagemuren) ca kl. 17.00 og 
drar videre til Shabbat-måltid på  
Jerusalem House of Prayer på Oljeberget.  
Bønnevakt fra 20-22. Overnatting på Hotel 
Rimonim Shalom i Jerusalem  (ikke middag 
på hotellet denne kvelden)  
 
Dag 3: Lørdag 09.03 
Vi drar til Oljeberget og vandrer ned  
Kedrondalen, Getsemane, Løveporten, 
deler av Via Dolorosa – spiser lunsj i  
Gamlebyen. Så går vi til Gordons Golgata 
og gravhagen. Middag på hotellet.  
 
Dag 4: Søndag 10.03 
Vi starter dagen ved Knesset og  
Menohraen. Så til Yad Vashem – 
Holocaust museet i Jerusalem.  
Lunsj i Mamilla. Resten av dagen fri.  
 

Dag 5: Mandag 11.03  
Karmel, Nasaret og Tiberias  
Kjører til Karmelfjellet hvor profeten Elisa 
vant over Bahls profeter. Nydelig utsikt 
utover Armageddon-sletta. Vi kjører til 
Nasaret. Omvisning i «Nazareth Village» 
med lunsj (inkl.). Besøker Hope House of 
Prayer og Rania Sayegh. Kjører til hotellet 
vårt Royal Plaza Hotel i Tiberias slik at vi 
rekker middag på kvelden.  
 
Dag 6: Tirsdag 12.03  
Arbel og Magdala  
Vi starter dagen tidlig og ”bestiger” fjellet 
Arbel ikke langt fra der vi bor. Så drar vi til 
Magdala, byen hvor Maria Magdalena 
kommer fra. Nydelig kapell hvor vi har 
andakt/sang – omvisning ved Hermana 
Viljoen som vi kjenner fra tidligere  
konferanser i Israel. Besøk i Kana Church. 
Overnatting på hotell i Tiberias.  
 
 
Dag 7: Onsdag 13.03  
På og rundt Genesaretsjøen  
Vi starter med andakt/refleksjon i Jesu 
egen by; Kapernaum. Så tar vi en ekstra 
lang båttur (1,5t) ut på sjøen med Bibel og 
lovsang. Vi spiser Peters fisk til lunsj  
Bussen henter oss og vi drar til  
Saligprisningens berg hvor Jesus holdt 
Bergprekenen. Herfra vandrer vi nedover 
markene til sjøen mellom Tabghas varme 
kilder og vannfall. Vi besøker Peterskirken, 
stedet hvor Jesus møtte igjen disiplene 
etter oppstandelsen. Overnatting på hotell 
i Tiberias.  
 
 

Mette og Kristine 



Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 Alternative avreisested: 
Avreise fra Oslo  kr. 400,- 
Avreise fra Stavanger kr. 900,- 
Avreise fra andre flyplasser på forespørsel 
  
Turprisen inkl.: 
Flybillett Kristiansand - Tel Aviv t/r (inkl. 

flyavgift kr. 640,- pr. okt-18, kan endre 

seg), rundreisen i henhold til oppsatt pro-

gram, opphold på hotell i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (frokost og middag - med  

unntak av middag 08.03. der vi spiser et  

sabbat måltid på House of Prayer i JLM og 

15.03. der vi spiser hos venner i Beer  

Sheva), 1 lunsj i Nasareth Village, inngangs-

penger til besøks steder i henhold til  

program, skandinavisktalende lokal guide, 

norsk reiseledelse 

 
Turprisen inkl. ikke: 
Øvrige måltider, drikke til maten,  
forsikringer, tips til hotellbetjening  
USD 102 pr. person. 
 

Forbehold  

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 utfra en gruppe på 

minimum 20 betalende deltakere. Tillegg 

ved mindre antall reisende. Vi tar forbe-

hold om programendringer og at det  

melder seg nok deltakere til å gjennom-

føre turen. 

 

Dag 8: Torsdag 14.03  
Golan, Caesarea Filippi og vandretur  
Vi kjører opp til Caesarea Filipi. Herfra går 
turen videre opp på Golan høyden og  
fjellet Bental med utsikt langt inn i Syria.  
Turen går så tilbake til Tiberias og vårt 
hotel.  
 
Dag 9: Fredag 15.03 
Dødehavet, Masada  
Vi drar tidlig fra hotellet og kjører Jordan-
dalen til Masada (bestiger) og spiser lunsj  
og handler dødehavsprodukter. Kanskje 
får vi tatt en dukkert også. Vi feirer  
shabbat-måltid i hjemmet til våre venner 
Rachel og Avner Boskey.  Overnatting på 
Leonardo hotell i Beer Sheva.  
 
Dag 10: Lørdag 16.03 
Abrahams kilde, Fountain of Tears 
Vi drar fra hotellet og kjører til Fountain of 
Tears. Etterpå kjører vi til Abrahams kilde i 
Omer Beer Sheva.  
 
Dag 11: Søndag 17.03 
Vi drar ca. kl. 00.30 til flyplassen for inn-
sjekk. Flyavgang med KLM kl. 05.15 via  
Amsterdam. Ankomst Kr.sand kl. 1335. 

 

Velkommen på en uforglemmelig tur! 

 
Turpris ved min. 20 betalende: 
Fra Kristiansand   kr. 20950,- 
Enkeltromstillegg    kr. 6900,- 
 
 
 

Vi har begrenset antall plasser på turen. 

Turen fylles opp fortløpende. På grunn av 

strenge regler fra flyselskapene, 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 reisebe-

tingelser finner du på 

www.plussreiser.no 

 

Turen går i samarbeid med:  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plussreiser.no


 

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 


