
27.04. - 04.05.2019 // 8 dager //  

Reiseleder: Misjonssekretær Odd Bjarne Skogestad 

 

STUDIETUR TIL ISRAEL 



Flytider 

27. april: 

SK 248 Bergen - Oslo 0820 0910 

TK1752 Oslo - Istanbul  1200 1645 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 1805 2005 

4. mai: 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul  0955 1215 

TK1753 Istanbul - Oslo 1400 1655 

SK 287 Oslo - Bergen 2050 2140 

Bosteder 

27-29/4 Hotel Restal, Tiberias 

29-30/4 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 

30/4-4/5 Hotel King Solomon, Jerusa-

lem  

 

Reiseleder: 

Odd Bjarne Skogestad har vært 
misjonssekretær i Israelsmisjonen i over 

20 år. Tidligere lærer på Bildøy Bibelsko-

le. Han har vært flere turer til Israel både 

som reiseleder, på studieturer og privat. 

Bosatt på Sotra, men opprinnelig fra 

Flekkefjord. 

 

 

 

 

DAGSPROGRAM: 

 

LØRDAG 27.04.2019 

NORGE - ISRAEL 

Avreise fra Bergen kl 0820 med SAS. 

Vi mellomlander i Oslo og Istanbul 

på veien til Tel Aviv hvor vi er frem-

me 2005. Her venter buss og guide 

som tar oss til Tiberias og hotell 

Restal. Lett måltid. 

 

SØNDAG 28.04.2019 

OMRÅDENE VED GENESA-

RETSJØEN 

Dagen starter med båttur på Gene-

sartsjøen fra Tiberias til Nor Ginno-

sar. Så til Bergprekenstedet. Herfra 

spaserer vi ned til møteplassen hvor 

Jesus møtte disiplene etter oppstan-

delsen - mensa kristi, for deretter å 

besøke Kapernaum.  Deretter tar 

bussen oss opp på golanplatået til 

fjellet Ben Tal hvor vi har en fantas-

tisk utsikt over Golan, Hermonfjellet 

og langt inn i Syria. Vi kjører over 

platået og ned Yarmukdalen og tilba-

ke til Tiberias.  

 

 

 

MANDAG 29.04.2019 
TIBERIAS-NASARET-TEL 

AVIV 

Etter frokost tar bussen oss forbi 

Kana i Galilea og til Nasaret hvor vi 

gjør vårt første stopp – Bebudelses-

kirken. Så besøker vi Nasaret Village 

hvor de viser oss hvordan livet var i 

byen på Jesu tid. Deretter tar bussen 

oss til Haifa hvor vi besøker Elias 

kirken og Ebenezerhjemmet og blir 

kjent med arbeidet til Den Norske 

Israelsmisjon der. Siste etappe i dag 

er langs middelhavskysten til Tel 

Aviv og vårt hotell Metropolitan.  

 

TIRSDAG 30.04.2019 

TEL AVIV-BETLEHEM-

JERUSALEM 

Vi besøker Immanuel kirken til Den 

Norske Israelsmisjon i Joppe og der-

etter gjør vi et besøk i gamle Joppe 

før vi setter kursen mot Betlehem. 

Her besøker vi Fødselskirken, Det 

Palestinske Bibelselskap og Christ-

mas Church/Kairos. Siste etappe er 

til Jerusalem og vårt hotell King Salo-

mon. Møte med Bridgebuilders del-

taker på hotellet. 

 

 

 

 

 

Gordons  Golgata Bebudelseskirken, Nasaret 



Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

 

PRIS KR 19.970,-  

VED MIN. 20 BETALENDE  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Bergen - Tel Aviv t/r 

• Flyskatter kr. 2120,- (pr okt 18, 

kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv 

ved ankomst og avreise 

• Transport flyplass-hotell-flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Frokost og middag alle dager 

• Rundreise ifølge det oppsatte  

program 

• Inngangspenger til severdighetene 

som er nevnt i programmet (ikke 

Jerusalem) 

• Skandinavisktalende guide 27/4-1/5 

• Norsk reiseleder 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hotell. Usd 

50 pr person 

• Øvrige måltider og drikke til  

maten 

• Reiseforsikring 

• Enkeltromstillegg kr. 5.770,- 

 

Velkommen med på en  

uforglemmelig tur! 

 

ONSDAG 01.05.2019 

JERUSALEM 

Etter frokost tar bussen oss opp til 

Oljeberget hvor vi har en fantastisk 

utsikt over Jerusalem og områdene 

omkring. Vi spaserer ned til Getse-

mane for besøk i kirken. Deretter 

spaserer vi inn i gamlebyen og går 

Via Dolorosa til gravkirken. Deret-

ter tar vi oss en tur inn i gamlebyen i 

Jerusalem.   

 

TORSDAG 02.05.2019 
JERUSALEM 

Vi har eget opplegg i Jerusalem. Ing-

en buss eller guide. Caspari center. 

Christ church. Generalsekretær Rolf 

Gunnar Heitmann fra Israelsmisjo-

nen orienterer om Israelsmisjonens 

arbeid i Israel.  

 

FREDAG 03.05.2019 

JERUSALEM 

Kl.09.00 har vi samling i Gordons 

Golgata. Ingen buss eller guide. Hjel-

peorganisasjonen Machaseh. Resten 

av dagen eget opplegg.  

 

LØRDAG 04.05.2019 

ISRAEL-NORGE 

Avreise fra hotellet kl. 06.30 etter en 

tidlig frokost. Vi må være på flyplas-

sen ca. Kl. 07.30. 

Vi reiser via Istanbul og Oslo, og er 

fremme i Bergen kl 2140.  

 

 

Forbehold  

Turprisen er regnet ut fra dagens pri-

ser (oktober 2018), og vi tar forbe-

hold om endring i valutakurser, deva-

luering og lignende. Det samme gjel-

der uforutsette avgiftsforhøyelser, nye 

skatter eller lignende.  

Turprisen er beregnet utfra en gruppe 

på minimum 20 betalende deltakere. 

Tillegg ved mindre antall reisende. Vi 

tar forbehold om programendringer 

og at det melder seg nok deltakere til 

å gjennomføre turen.  

Vi har begrenset antall plasser på tu-

ren. Turen fylles opp fortløpende. På 

grunn av strenge regler fra flyselska-

pet, 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 av-

reise.  

Våre avbestillingsregler og øvrige rei-

sebetingelser finner du på  

www.plussreiser.no 

Fødselskirken, Betlehem 

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 

Tel Aviv 

David Citadel 

Getsemane 

Bymuren, Jerusalem 


