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 En spennende tur til Bibelens land der vi får se og oppleve plassene der Jesus virket og levde. 

og få se noen av stedene der Den norske Israelsmisjon jobber.  

Påsketur til Bibelens Land 



FLYREISE 

NORGE - ISRAEL 

14APR Bergen - Paris        1740 2000 

14APR Paris - Tel Aviv       2315 0450+1 

23APR Tel Aviv-Amsterdam 0445 0845 

23APR Amsterdam-Bergen 1200 1340  

 

Reiseleder: 

Elbjørg Therkelsen som har lang  

erfaring som reiseleder og har vært ansatt 

i Israelsmisjon i 30 år. Hun er pensjonist 

nå og driver bruktbutikken Mamilla for 

DNI i Bergen 

 

Overnattingssteder: 

14.-15. april  Leonardo Suites TLV 

15.-18. april Golan Hotel Tiberias  

18.-19. april Kibbutz Kalia Dødehavet 

19.-23. april Leonardo Jerusalem 

 

 

 

 

 

Turprogram: 

1.dag: Søndag, 14. april 

Avreise fra Bergen kl. 17.40 med Air 

France via Paris. Ankomst i Tel Aviv 

kl. 04.50 +1.  På flyplassen henter  

bussen oss og kjører oss til vårt hotell 

i Tel Aviv. 

2.dag: Mandag, 15. april 

Vi starter dagen rolig med en sen  

frokost. Det blir tid for å ta seg en 

dukkert i Middelhavet før vi drar til 

Immanuel Kirken i Jaffa. Her får vi et 

innblikk i arbeid deres. Etterpå tar vi 

oss en liten runde i gamle Joppe. Vi får 

se Simon garverens hus og hører om 

Peter som fikk et syn der Gud  

utfordret han å bli med Kornelius sine 

tjenere. Vi kjører nordover til 

Cesarea ved havet, Herodes sin gamle 

havneby. Her ser vi amfiteateret, og 

andre ruiner fra romertiden. Vi hører 

også om Peter sitt møte med den  

romerske offiseren Kornelius. Turen 

går så videre til Tiberias og vårt hotell. 

 

3. dag: Tirsdag, 16. april 

Vi starter dagen med et besøk i Kana, 

stedet der Jesus gjorde sitt første  

under og forvandlet vann til vin under 

et bryllup. Så drar vi til Nasareth  

Village, og får et innblikk i livet på Jesu 

tid. Vi besøker Bebudelseskirken,  

stedet der Maria fikk besøk av engelen 

som fortalte henne at hun skulle bli 

Jesu mor.  Så drar vi på Karmelfjellet 

og kjører gjennom flere druserlands-

byer før vi kommer på toppen av  

åsene til Eliasstøtten og Murchraka 

med karmelitterklosteret St. Elia. Her 

kjempet Elia mot Baal’sprofetene og 

ba om regn over landet. Utsikten her-

fra er nydelig. Vi får se utover Jisre’el-

dalen bort til Megiddo og Tabor-

fjellet. Så går turen videre til Elias-

kirken i Haifa. Her får vi høre om  

arbeidet  som drives av pastor Shmuel 

Awaida og menigheten. Bussen kjører 

oss så tilbake til vårt hotell i Tiberias.  

 

4. dag: Onsdag, 17. april  

I dag skal vi oppdage plassene rundt 

Genesaretsjøen der Jesus levde og 

virket. Vi drar på en båttur, besøker 

Saligprisningens berg og går ned til 

Brødunderkirken som ligger helt nede 

ved vannkanten. Så går det videre til 

Kapernaum, Jesu egen by og får se 

ruinene etter Peters hus og synago-

gen. På ettermiddagen går turen via 

Huladalen, et naturreservat som er 

kjent for å være tilholdssted for trekk-

fuglene på sin ferd videre til Afrika. Vi 

kjører videre til Golanhøyden og 

Immanuel Kirke 

Blomstereng 

Fødselskirken 



Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 lige dyrearter som lever i denne  

nasjonalparken. Tilbake ved bussen 

går turen opp til Jerusalem. 

 

7. dag: Lørdag, 20. april  

En dag i Jesu fotspor i Jerusalem.  

Vi starter på Oljeberget og går herfra 

ned til Getsemanehagen. Her bad  

Jesus mellom de gamle oliventrærne 

før han ble tatt til fange. Vi går inn i 

byen gjennom Løveporten, besøker 

St. Anna, med sin nydelige akustikk og 

vandrer opp Via Dolorosa til Gravkir-

ken. Det blir lunsj i gamlebyen (ikke 

inkl.) og vi besøker Vestmuren, jøde-

nes helligste sted.  

08. dag: Søndag, 21. april  

Vi deltar på den skandinaviske påske-

gudstjenesten i gravhagen og feirer 

Jesu oppstandelsen sammen med 

andre skandinaviske grupper. Etterpå 

har de som ønsker mulighet å bli med 

til Yad Vashem, minnesmerke over 

jødene som ble drept under Holo-

caust. De som ikke ønsker det får tid 

på egenhånd i Jerusalem.  

 

9. dag: Mandag, 22. april 

Vi drar til Betlehem og besøker  

Fødselskirken og Hyrdemarkene.  

Når vi er tilbake i Jerusalem har vi tid 

på egenhånd i Jerusalem. Transfer til 

stopper på Mt. Bental. Her fra kan 

man se langt inn i Syria og til spøkel-

sesbyen Kuneitra. Turen går så tilbake 

til Tiberias og vårt hotell.  

5. dag: Torsdag, 18. april 

Etter frokost går turen først til 

Sachne, en nydelig oase der vi kan 

bade og slappe av. Vannet  holder ca. 

28 graders varme gjennom hele året 

og stedet blir også kalt «Paradisets 

forgård».  Vi kjører så et stykke sør-

over og stopper ved døpestedet  

Kaser el Yahud, som ligger helt inn 

mot grensen til Jordan. Det var her 

Johannes Døperen døpte Jesus. Herfra 

kjører vi til Kibbutz Kalila ved Døde-

havet, der vi skal bo denne natten.  

De som ønsker kan ta et bad i Døde-

havet.  

6. dag: Fredag, 19. april  

Vi kjører litt sørover og tar kabel-

banen opp til klippefestningen Masada, 

herfra har man en nydelig utsikt over 

området rundt og vi hører den spen-

nende og også triste historien om den 

romerske beleiringa av Masada og 

hvordan det endte. Så går turen  

videre til Ein Gedi. Her vandrer vi opp 

til stedet der David gjemte seg for 

kong Saul. Dette er et nydelig område 

og om vi er heldig kan vi få se forskjel-

flyplassen. Oppmøte for innsjekk er 

ca. 3 timer før flyavgang.  

10. dag: Tirsdag, 23. april  

Avreise kl. 04.45 fra Tel Aviv. Vi rei-

ser med KLM via Amsterdam til Ber-

gen og ankommer Flesland kl. 13.40. 

 

Velkommen på en uforglemme-

lig tur! 

Påmeldingsfrist: 

14. Desember 2018  

Ved påmelding, vennligst benytt elektro-

nisk påmeldingskjema som finnes på vår 

nettside. 

Prisoversikt (se neste side) 

 

Jerusalem 



 

Ved min. 20 betalende 

Turpris fra Bergen kr. 21.950,- 

Enkeltromstillegg        kr.  7150,-  

 

Rabatter: 

Trippelrom        kr.  440,- pr. person 

Barnerabatt 2-18 år forutsatt at de deler rom med 2 

voksne                  kr. 3480,-       

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybillett Bergen-Tel Aviv t/r (inkl.flyskatt kr. 815,- 

pr. aug-18, kan endre seg ) 

• Rundreisen i henhold til oppsatt program 

• Opphold på hotell i dobbeltrom inkl. halvpensjon 

(frokost og middag) 

• Inngangspenger til besøkssteder i henhold til  

program 

• Skandinavisktalende lokal guide  

• Norsk reiseledelse  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør ca. USD 95 

pr. person (over 13 år) 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.  

Prisen er regnet ut fra dagens (sommeren 18) priser 

og vi må ta forbehold om endringer i valutakurser, 

devaluering og lignende. Det samme gjelder uforutset-

te avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignende. Tillegg 

ved mindre antall reisende.  

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 

Vestmuren Fallafel  

Dødehavet 

Tel Aviv 


