TUR TIL ISRAEL
04.09.2019 // 11 dager //
Turteam: Steinar Handeland og Ariel Frøytland

Rundtur i Israel med fridager i badebyen Netanya ved Middelhavet.

Vestmuren

Ben Tal

Jerusalem

Er du interessert i Israels land, folk,
historie og kultur og har lyst til å oppleve «landet der det skjedde» som du
kjenner fra Bibelen? Har du lyst til å
se nye plasser i landet, du ikke før har
besøkt eller sett? Er du opptatt av
dagens situasjon i Midt-Østen og har
lyst på en opplevelsesferie kombinert
med gode dager i ro ved Middelhavet? Da er dette turen for deg! I løpet av oppholdet får du oppleve
mange interessante steder, og treffe
interessante personer. Dette er en
alkoholfri tur.

ONSDAG 04.09.2019
NORGE - ISRAEL

Vi besøker: Jerusalem, Samaria, Judea,
Golan, Galileasjøen, Dødehavet og mange
flere steder som vi kjenner fra bibelfortellingene. Vi starter og avslutter med fridager
i Natanya der man kan bade i Middelhavet,
lytte til bibelundervisning og la alle inntrykkene fra turen synke inn.

ONSDAG 04.09.2019
REISEDAG NORGE—ISRAEL

OM REISELEDERNE:
Steinar Handeland er forkynner og har
tidligere arbeidet som lærer, vært kretssekretær i Misjonssambandet, reisesekretær i bladet Evangelistens Indiamisjon, og
har vært reiseleder til Israel flere ganger.
Ariel Frøytland er koordinator i stiftelsen; Lev Leman Israel, som yter hjelp til nye
immigranter i Israel. Arbeidet har pågått
siden 1986. Han har bodd i Israel i mange
år, snakker hebraisk og har vært reiseleder
til landet mange ganger. Han studerer nå til
å bli autorisert guide (juni 2016– jan. 2019).

Stavanger—Oslo
Oslo—Istanbul
Istanbul—Tel Aviv

KL. 0820 SK 4010
Kl. 12.00 TK 1752
Kl. 18.05 TK 788

LØRDAG 14.09.2019
ISRAEL—NORGE
Tel Aviv—Istanbul
Istanbul—Oslo
Oslo—Stavanger

Kl. 09.55 TK 785
Kl. 14.00 TK 1753
KL. 19.30 SK 4047

Vi reiser med SAS fra Stavanger til Oslo, og
videre med Turkish Airlines via Istanbul til
Tel Aviv. Ankomst Tel Aviv kl. 2005. På
flyplassen i Tel Aviv står buss og venter for
å kjøre gruppen til King Solomon Hotel i
Netanya. Vi har valgt å bo på King Solomon
Hotel i Netanya, som ligger sentralt i forhold til stranden og byen, og har veldig
greit møterom der vi samles til bibeltimer
og informasjon.
TORSDAG 5.9. OG FREDAG 6.9.
FRIDAGER I BADEBYEN
NETANYA VED MIDDELHAVET
Det er nydelig å kjenne sommervarmen.
Og se sol og blå himmel. Vi har enda ca.
27`C i Middelhavet. Dagen er din. Kos
deg. Reiseledere står klare til å hjelpe, om
du trenger hjelp eller ideer for hva du skal
finne på. Vi er midt i Landet, og om du
ikke ønsker å slappe av på hotellet, på
stranden, på promenaden, på byens store
fredagsmarked eller på et eller flere av

byens mange handlesentre, ja, så er det
enkelt å ta buss, taxi eller tog stort sett til
hele landet.
Torsdag Kl. 10.00 samles vi til en kort
informasjonssamling om alle mulighetene i
og rundt Netanya.

Fredag, tilbud for dagen;
Kl. 09.00 Bibeltime ved Handeland
Kl. 10.30 Vandring gjennom byen, til det
store fredagsmarkedet.
Kl. 20.30 Etter Shabbats måltidet på hotellet, har vi en fellessamling, med orientering om programmet for de neste dagene,
et Ord for shabbaten, frie vitnesbyrd og
sang.
LØRDAG 7.9.2019
GALILEA OG GOLAN

I dag starter vår rundtur i Israels land, i
Abrahams fotspor. Vi starter tidlig og reiser
nord-øst til Tiberias, hvor vi starter med
båttur på Genesaretsjøen.
Turen går så helt til det nordlige Israel, til
Dan, hvor vi blant annet skal få se
«Abrahams port», og Midt-Østens største
vannkilde; Ein Dan. Så kjører vi forbi Banjas
(Caesarea Filippi) (Mat. 16.13, Mark. 8.27),
hvor det ble klart for disiplene at Jesus var
jødenes Messias. Stiger opp på Golanhøydene, treffer en druser, før vi besøker Ben
Tal høydene, med dens flotte utsikt til Hermonfjellet og langt inn i Syria. Så retur til
vårt hotell i Netanya. En flott dag, med
Bibelen som den store guide-bok!

Banias

SØNDAG 8.9.2019
I NEGEV—DØDEHAVET
Vi kjører i dag sørover (negba) på Sharons
sletten til Negevørkenen, og skal bl.a. besøke Abrahams brønn, se områdene hvor
den gamle Jernbanestasjonen var, og hvor
det store slaget stod i 1917 (første verdenskrig), deretter Tel Ber Sheva (over
4000 år gammel), til Tel Arad, før vi stiger
ned til den laveste plass på jord, til Dødehavet. Beskuer Sodoma fjellet, og saltstøtten av Abrahams brorsønn; «Lots hustru».
Det bli anledning til å bade, her som alle
kan «lese hebraisk flytende» ☺ En ny dag
du aldri vil glemme!
MANDAG 9.9.2019
I SAMARIA

I dag starter vi tidlig. Det blir en fantastisk
dag, da vi skal stige opp på Israels fjell, til
Samaria, og «vandre i Abrahams fotspor».
Vi besøker bl.a. Har Bracha fjellet, Utsiktspunktet fra Har Gerisim-fjellet, hvor vi kan
se ned til Josefs grav, Jakobs brønn, og
byen Sikem (Schem/Nablus), Alon Moreh,
og på vår veg til Jerusalem, stopper vi i
Shilo, hvor Paktens Ark, og Tabernaklet i
sin tid stod. En lang og uforglemmelig dag!
Vi skal bo to netter på Montefiore Hotel i
Jerusalem.
TIRSDAG 10.9.2019
I ABRAHAMS FOTSPOR I JUDEA
Om gårsdagen var et høydepunkt for
mange av dere, vil nok også denne dagen bli
det. Vi reiser i dag til Hebron, og besøker
bl.a. Machpelahulen. Det som etter jødisk
tradisjon er graven til bl.a. Abraham, Sara,

Isak, Rebekka, Jakob og Lea. (Rachels grav
kjørte vi forbi ved krysset til Betlehem).
Videre kjører vi igjennom Kiryat Arba, på
vår vei til Herodium. I dette flotte festningsverket ute i Judea ørken ble Herodes
grav funnet for noen år siden. Vi går igjennom de underjordiske gangene, hører historien og beskuer en uforglemmelig utsikt
til store deler av Judea, i alle retninger.
Deretter tilbake til Jerusalem, og til
Hertzel høyden, hvor vi skal gjøre et kort,
men svært viktig, besøk ved Yad Vashem,
Holocaust museet. På vei til vårt hotell
kjører vi forbi det Israelske Knesset
(regjeringskvartalet).

det som er et minimum, ved et besøk her!
Og får vi mulighet til mer, vil det bli flettet
inn gjennom dagen. Vi sier på gjensyn til
Jerusalem , og drar tilbake til Netanya.

ONSDAG 11.9.2019
JERUSALEM—NETANYA

Du har fri til å gjøre det du har mest lyst
til, her i Netanya. Tilbudene står i kø, og
som sagt, reiselederne står klare til å hjelpe deg, om du trenger det. Nyt dagen!
Bading og fri! Bibelsamling.

I dag skal vi få se store deler av Jerusalem.
Et virkelig høydepunkt på turen! Vi starter
med panoramautsikten i fra Oljeberget
over byen, og ser bymuren og Tempelplassen godt her ifra. Deretter besøker vi «Alle
Nasjoners Kirke», før vi stiger opp på
Zions berg, for å se bl.a. Kong Davids grav
og «Øvresalen» hvor Jesus holdt nattverd
med sine disipler (Mark. 14.13, Luk. 22.1038, Matt. 26.17-29, Ap.gj. 1.13, og Ap.gj. 2
Pinse). Så går vi inn i Gamlebyen og starter
for fullt vår oppdagelsesferd i det helt unike
Jerusalem. Vi vandrer gjennom Cardo gaten, som var hovedgaten i Jerusalem for
2000 år siden. Beskuer Moria berg/
Tempelplassen, i fra en flott utsiktsplass. Vi
besøker Vestmuren/Klagemuren og vandrer deler av Via Dolorosa, til Gravkirken
(Matt. 27.33-57, 28.10). Og selvfølgelig besøker vi de fargerike og uforglemmelige
basargatene i byen!
Et langt liv er ikke nok til å få se alt i Jerusalem. I dag har du fått sett og «smakt» litt på

TORSDAG 12.9.2019
FRIDAG I NETANYA
Det er høyhelligdag i Landet. Folket har fri,
og alle butikker stengt. Ingen busser eller
tog. Vi slapper av.
Kl. 20.00 Bibeltime ved Steinar Handeland.
FREDAG 13.9.2019
FRIDAG I NETANYA

LØRDAG 14.9.2019
HJEMREISE
Vi sjekker ut av hotellet, og blir fraktet med
buss til Ben-Gurion flyplass i Tel-Aviv. Sier
Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel for denne
gang, og gleder oss allerede til neste tur,
(om Herren dryger, og gir oss enda en gang
en slik mulighet). Vi lander i Stavanger kl.
2025.

Velkommen med på turen!

Turen bestilles på
plussreiser.no

PRIS KR 21.990,VED MIN. 20 BETALENDE
PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Stavanger - Tel Aviv t/r
• Flyavgifter kr. 2.065,- (pr okt 18, kan endres)
• Hele rundreisen med alle utflukter etter

programmet

Gamlebyen

• Opphold i dobbeltrom på hotellene

• Halvpensjon, dvs frokost og middag
• Inngangsbilletter etter programmet
• Norsk reiseledelse

Skandinavisktalende guide

IKKE INKLUDERT:
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 85USD
• Drikke til inkluderte måltider

By-banen Jerusalem

• Enkeltromstillegg kr. 5.590,• Reiseforsikring (alle må ha)

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside.

BESTILLINGSVILKÅR
• 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 forbehold om programendringer 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 påmel-

dinger kan vi ikke garantere plass på turen.
Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og
øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

