
30. oktober - 9. november 2019 

Turteam:  Bjarne Thorstein Grotbæk og Nils Petter Karlsen 

Steder med historiske og profetiske begivenheter. 

TUR TIL ISRAEL 



DAGSPROGRAM 

 

ONSDAG 30. OKTOBER 

Norge - Israel - Tiberias 

Vi reiser med Norwegian sitt direkte-

fly mellom Oslo og Tel Aviv. Ved an-

komst Tel Aviv om ettermiddagen 

venter buss som tar oss direkte til 

Tiberias og vårt hotell Leonardo Club. 

 

TORSDAG 31. OKTOBER 

Områdene rundt Genesaretsjøen 

Dagen starter med båttur på Genesa-

retsjøen fra Tiberias til Nof Ginnosar. 

Så til Bergprekenstedet. Herfra spase-

rer vi ned til møteplassen hvor Jesus 

møtte disiplene etter oppstandelsen - 

Mensa Kristi, for deretter å besøke 

Kapernaum. Så tar bussen oss med til 

østsiden av Genesaretsjøen og inn i 

Yarmuk dalen til de varme kildene i 

Hamat Gader. Deretter tilbake til Ti-

berias og vårt hotell. Frokost og mid-

dag. 

 

 

FREDAG 1. NOVEMBER 

Nordre Israel og Golan 

Bussen tar oss direkte opp til Naftali-

fjellene langs grensen til Libanon. Så 

ned forbi Kiryat Shmona til Caesarea 

Filippi og en av Jordans kilder. Så opp 

på Golan og fjellet Ben Tal, hvor vi har 

en fantastisk utsikt over Golan Høyde-

ne og over til Mt. Hermon og langt inn 

i Syria. Vi gjør et kort besøk i Golans 

største by Qatzrin før vi kjører ned 

Yarmukdalen og tilbake til Tiberias og 

vårt hotell for overnatting. Frokost og 

middag. 

 

LØRDAG 2. NOVEMBER 

Galilea 

Vi skal i dag gjøre oss litt kjent i Jizreel 

dalen. Vårt første stopp er den gamle 

byen Bet Shean. Så fortsetter vi videre 

til Ein Harod kilden hvor Gidion valgte 

ut sine stridsmenn mot Midianittene 

etter å ha drukket av kilden. Så går 

turen opp til Gilboa fjellet hvor kong 

Saul døde i kampen mot Filisterne. Så 

tilbake til Tiberias og vårt hotell. Fro-

kost og middag. 

 

Ved Vestmuren 

Bergprekenstedet 

Eilat 

REISELEDER 

Bjarne Thorstein Grotbæk har arbeidet 

med Israel i mange år igjennom NPAI som er 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel. Da spesi-

elt på sykehusene øvre og nedre Eitanim. Rei-

ser i dag som Bibellærer og forkynner i Norge 

og har hvert reiseleder for grupper til Israel 

siden 1993.  

 
Nils Petter Karlsen har vært forstander og 

forkynner i Pinsebevegelsen i 30år. Dette blir 

femte tur til Israel, det lovede land. Ved å reise 

til landet er vi også med å velsigne landet, og 

det er en stor glede og opplevelse å få reise til 

dette landet. 

Vi håper dere vil være med oss til Israel! 

Dette blir mitt (Grotbæk) 26. år til Israel, det 

land som Gud gav til Abraham, Isak og Jakob 

som evig eiendom.  

Når vi reiser til Israel er vi med og oppfyller 

de løfter som Gud gav til Abraham og de folk 

som ønsket og velsigne Israel.  

Vi besøker Galilea, Jerusalem, Dødehavet og 

Eilat og vi skal høre om de historiske og  

profetisk begivenheter som omtaler disse 

stedene.  

Velkommen med oss! 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 30. oktober 2019 

DY 1996 Oslo - Tel Aviv 09:05 15:10 

 

Hjemreise fra Israel - 9. november 2019 

DY 1997 Tel Aviv - Oslo 20:25 00:50 

 

BOSTEDER 

30/10-2/11  Hotel  Leonardo Club, Tiberias  

3-6/11   Hotel Ramada, Jerusalem 

6-9/11    Hotel Nova, Eilat 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

Masada 



 Tempelmuren. De andre spaserer vei-

en opp. Resten av dagen fri i Jerusa-

lem. Frokost og middag. 

 

TIRSDAG 5. NOVEMBER 

Jerusalem 

Dagen begynner med besøk ved Gor-

dons Golgata og den tomme grav hvor 

vi må være kl. 09.00. Resten av dagen 

er fri. Reiselederne gir gode råd. I dag 

har vi ikke buss og guide. Frokost og 

middag.  

 

ONSDAG 6. NOVEMBER 

Jerusalem - Eilat 

Vi forlater Jerusalem etter frokost og 

kjører igjen gjennom Judaørken og 

ned til jordens laveste punkt – Døde-

havet. Vi kjører på vestsiden ned til 

Masadaborgen hvor taubanen tar oss 

opp ca. 400 meter. Her får vi høre om 

jødenes kamp mot romerne i årene 70 

– 73. e.kr. Så kjører vi ned til søren-

den av Dødehavet til Ein Bokek hvor 

vi tar et bad i salthavet. Deretter fort-

setter vi gjennom Negev langs den 

Jordanske grensen til Timna hvor vi 

besøker modellen av Tabernakelet før 

vi gir oss ut på den siste etappen ned 

til Eilat ved Rødehavet og vårt hotell 

Nova. Frokost og middag. 

 

 

SØNDAG 3. NOVEMBER 

Til Jerusalem 

Vi kjører ned Jordan dalen og første 

stopp er Gilgal hvor israelsfolket kom 

over Jordan eleven etter utvandringen 

fra Egypt. Så til Kasser El Qud, dåps-

stedet i elven Jordan øst for Jeriko 

hvor Jesus ble døpt av Johannes. Vi 

skal også avlegge Jeriko et besøk.  Vi 

kjører opp til Jerusalem og besøker 

Oljeberget med den fantastiske utsik-

ten over byen og områdene omkring. 

Så spaserer vi ned til Tårekirken og 

videre ned til Getsemane. Så tar bus-

sen oss til vårt hotell Ramada i vest 

Jerusalem. Frokost og middag. 

 

MANDAG 4. NOVEMBER 

Jerusalem 

Vi begynner dagen ved Klagemuren. 

Spaserer bort til Davidsson Senteret 

hvor vi får et innblikk i hvordan Temp-

elet var på Jesu tid. Så spaserer vi ut 

Møkkporten og ned til Davidsbyen og 

ser på litt av de gamle murene. Så 

fortsetter vi inn og ned i Warrens 

Shaft til Gihon kilden hvor Salomo ble 

salvet til konge over Israel.(De som vil 

kan spaserer gjennom Hiskiatunnelen 

til Siloah dammen. De må ha sko som 

tåler vann og kortbukser og lomme-

lykt.) De som ikke går tunnelen går på 

tørt land til Siloah dammen. Deretter 

kan de som ønsker spasere den «lange 

Herodes Tunnelen fra Siloah og opp til 

TORSDAG 7.  OG  

FREDAG 8. NOVEMBER 

Eilat 

Vi nyter solen, sjøen og sommeren 

ved Rødehavet. Dagene er til fri dispo-

sisjon. Frokost og middag. 

 

LØRDAG 9. NOVEMBER 

Israel - Norge  

Etter frokost ca. kl. 09.30 setter vi 

kursen nordover gjennom Negevørke-

nen til flyplassen ved Tel Aviv. Vi gjør 

et stopp underveis og planlegger å 

være på flyplassen ca. kl. 15.00. Avrei-

se fra Tel Aviv direkte til Oslo hvor vi 

lander etter midnatt. 

 

 

Bymuren, Jerusalem 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS VED MIN. 40 BETALENDE 

TOTAL 19.850,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv med retur 

• Flyskatter 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst 

og avreise 

• Transport flyplass - hotell - flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Taubane til Masada 

• Frokost og middag alle dager 

• Rundreise ifølge det oppsatte program 

• Inngangspenger til severdighetene 

• Skandinavisktalende guide på rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide og sjåfør usd 70 pr person 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Reiseforsikring  

• Enkeltromstillegg kr. 7.950,- 

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 

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 40 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 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 vår nettside plussreiser.no. 


