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Arbeider du frivillig eller som ansatt blant barn, unge eller voksne i menighet  

eller kristen organisasjon? Da er dette turen for deg.  

KRISTENLEDER-TUR TIL ISRAEL 



Flytider 

1. mai: 

TK1752 Oslo - Istanbul  1200 1645 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 1805 2005 

8. mai: 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul  0955 1215 

TK1753 Istanbul - Oslo 1400 1655 

 

Bosteder 

1-2/5 Hotel Margoa, Natanya 

2-4/5 Hotel Royal Plaza, Tiberias  

4-8/5 Bet Norvegia, Jerusalem  

 

Reiseleder: 

Jan Rantrud er teolog, bibeloverset-

ter, forfatter, komponist og nå pensjo-

nist. Han bodde i Israel i en lengre 

periode som ansatt i Israelsmisjonen 

og de senere år var han høyskole-

lektor på NLA. Han snakker hebraisk 

og har lang erfaring som reiseleder til 

Israel. Du skal lete lenge før du finne 

en som kjenner våre jødiske røtter så 

godt som Jan.  

 

DAGSPROGRAM: 

 

ONSDAG 01.05.2019 

NORGE - ISRAEL 

Vi reiser med Turkish Airlines fra Oslo, 

via Istanbul til Tel Aviv. Det er mulig å 

reise fra andre byer i Norge på morgenen. 

Ta kontakt med Plussreiser for å bestille 

tilslutningsbillett. 

Etter ankomst Tel Aviv blir vi hentet med 

buss på flyplassen og kjørt til Natanya, 

hvor vi overnatter på Hotel Margoa. 

 

TORSDAG 02.05.2019 

NATANYA - TIBERIAS 

Vi er tidlig oppe og reiser til Caesarea ved 

havet og får undervisning v/ Jan. Her finnes 

fortsatt potteskår etter romertiden! Mu-

lighet for en dukkert på den nydelige 

stranda. Videre til Bebudelseskirken i Na-

saret. Deretter Kana der Jesus gjorde sitt 

første under. Vi tar inn på hotel Royal 

Plaza i Tiberias. Middag og etterpå under-

visning v/ Jan om kvelden. 

 

FREDAG 03.05.2019 

VED GENESARETSJØEN 

Vi besøker Bergprekenstedet og spaserer 

ned til Mensa Kristi hvor Jesus åpenbarte 

seg for disiplene etter oppstandelsen. Un-

dervisning v/Jan. Så drar vi videre 

til Kapernaum. Retur til hotellet. Det er 

sabbatskveld og det blir middag og under-

visning v/Jan om kvelden. 

 

LØRDAG 04.05.2019 

TIBERIAS - JERUSALEM 

Vi reiser til Jeriko. Om vi får tid kan vi 

bade i varme kilder i Sachne. Videre til 

Qasr el Yehud der Jesus ble døpt av døpe-

ren Johannes. Undervisning v/Jan. Så reiser 

vi opp til Jerusalem og tar inn på det nors-

ke gjestehuset Bet Norvegia. Middag og 

samling. Sabbaten er over ved solnedgang 

og vi vil besøke synagogen i nabolaget. 

 

SØNDAG 05.05.2019 

JERUSALEM 

Vi besøker Israel Museum og ser Jerusa-

lem-modellen. Etterpå besøker vi Holo-

caustsenteret Yad Vashem og tar bybanen 

tilbake til sentrum. Kanskje rekker vi 

innom Caspari senter også. Middag og 

undervisning på Bet Norvegia om kvelden. 

 

MANDAG 06.05.2019 

JERUSALEM 

Denne dagen er vi på vandring i den fan-

tastiske gamlebyen. Det er viktig å tenke 

på kleskode denne dagen da vi går innom 

mange hellige steder. 

Middag og undervisning på Bet Norvegia 

om kvelden. 

 

 

 

 

Gamlebyen 



Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 PRIS KR 14.490,-  

VED MIN. 15 BETALENDE  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r 

• Flyskatter kr. 1700,- (pr okt 18, 

kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv 

ved ankomst og avreise 

• Transport flyplass-hotell-flyplass 

• Overnatting i dobbeltrom 

• Frokost og middag alle dager 

unntatt ankomstdagen 

• Guide og buss 2.- 4. mai 

• Inngangspenger til Caesarea, Na-

sareth Village, Bergprekenstedet 

og Kapernaum 

• Norsk reiseleder 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hotell.  

Usd 50 pr person 

• Øvrige måltider og drikke til  

maten 

• Reiseforsikring 

• Enkeltromstillegg kr. 2.600,- 

 

 

 

TIRSDAG 07.05.2019 

JERUSALEM 

Vi starter sammen på Oljeberget og ser 

den utrolige utsikten, vandrer videre ned 

til Dominus Flevit-kirken der Jesus gråt 

over Jerusalem. Så går vi til Getsemane-

hagen. Etterpå går vi til Sionsberget.  

De som ønsker det kan nå bli med Jan ned 

i Hiskiatunellen. Den spennende 500 me-

ter lange tunellen førte vann inn i Jerusa-

lem i kong Hiskias tid. Her er det trangt 

og vått, så gode sko er viktig. Siste middag 

og undervisning av Jan på Bet Norvegia 

om kvelden. 

 

ONSDAG 08.05.2019 

ISRAEL - NORGE 

Denne siste morgenen i Jerusalem må vi 

tidlig opp. Det er flyavgang kl 09.55, og vi 

må være på flyplassen i god tid. Vi blir 

hentet med buss og kjørt til flyplassen 

utenfor Tel Aviv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Viktig å huske på denne turen: 

# For å få prisen ned er det enkel stan-

dard på overnattingene. På Bet Norvegia 

er det felles toalett og dusj på gangen, 

men svært hjemmekoselig atmosfære! 

# Du trenger lommepenger til lunsj, noen 

inngangspenger, drinks og buss (eller de-

ling av drosje, som er billigere enn i Nor-

ge) 

# Kirker, synagoger, Vestmuren og lignen-

de steder krever at man dekker til knær, 

skuldre og evt hode. For kvinner kan det 

fungere å ha et stort sjal som dekker hode 

og skuldre. Alle må ha benklær som dek-

ker knær.  

# Ta med badeklær, det kan være vi får et 

par sjanser til å bruke det. 

# Husk det blir mye vandring og gode 

sandaler/sko er viktig. Har du tenkt å bli 

med i Hiskias tunell må du ha et par eks-

tra joggesko eller sandaler slik at du kan 

bytte til tørt fottøy etter tunellbesøket. 

# Det kan bli endringer i programmet 

underveis. 

Vestmuren 



 Forbehold  

Turprisen er regnet ut fra dagens priser (oktober 

2018), og vi tar forbehold om endring i valutakur-

ser, devaluering og lignende. Det samme gjelder 

uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller 

lignende.  

Turprisen er beregnet utfra en gruppe på mini-

mum 15 betalende deltakere. Tillegg ved mindre 

antall reisende. Vi tar forbehold om programend-

ringer og at det melder seg nok deltakere til å 

gjennomføre turen.  

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen 

fylles opp fortløpende. På grunn av strenge regler 

fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig 

som mulig. Ved sene påmeldinger kan vi ikke ga-

rantere plass på turen.  

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle 

påmeldte i god tid før avreise.  

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser 

finner du på  

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 

Caesarea ved havet 

David Citadel 

Getsemane 

http://www.plussreiser.no

