
10. november - 19. november 2019 

Turteam:  John Edvard Olsen & Steinar Kristiansen 

Oppdag jødenes hjemland i nyere og eldre tid.  Vandre i Mesterens fotspor.   

ISRAEL FRA SØR TIL NORD 



DAGSPROGRAM 

 

SØNDAG 10. NOVEMBER 

Bat Yam 

Avreisen fra Oslo kl. 11.40 går med 

Turkish Airlines via Istanbul. Etter tre 

timers mellomlanding i Tyrkia reiser vi 

videre til Israel. Vi lander på Ben Gu-

rion-flyplassen i Tel Aviv kl. 21:45 lo-

kal tid. Der blir vi møtt av sjåfør og 

buss som tar oss til Bat Yam, en av 

forstedene til Tel Aviv. Bat Yam har 

128 000 innbyggere. Vi skal ha vår 

første natt ved Leonardo hotell.  

 

MANDAG 11. NOVEMBER 

Gjennom Negev til Rødehavet 

Etter frokost reiser vi til Sderot, en 

liten by utenfor det nordøstre hjørnet 

av Gazastripen. Her er vi 93 moh og 

kan se inn i Gaza. I Sderot blir vi kjent 

med hvordan det er å leve tett på 

truslene fra Hamas. Vi setter deretter 

kursen mot Eilat. På veien kjører vi 

innom Sdeh Boker for å bli bedre 

kjent med historien til Ben Gurion se 

det siste hjemstedet til Israels første 

statsminister. På veien får vi også se 

Ramonkrateret, en geologisk landform 

som er unik for Negevørkenen i Is-

rael. Fremme ved Rødehavet sjekker 

vi inn på Hotel Nova Eilat. Her skal vi 

bo i to netter. 

TIRSDAG 12. NOVEMBER 

Eilat 

Denne dagen er til fri disposisjon for 

shopping, bading, avslapping, sightsee-

ing eller annet. Det vil bli mulighet for 

å delta på organisert opplegg også 

denne dagen. Eilat er en by på 50 000 

mennesker og har en gjennomsnittlig 

dagtemperatur i november på rundt 

22°C. Området er kjent for sine 360 

årlige soldager! 

ONSDAG 13. NOVEMBER 

Dødehavet 

Dagen starter tidlig med tur til Timna 

Park for å se en fremstilling av Ta-

bernakelet slik vi kjenner det fra Det 

gamle testamentet. På veien med bus-

sen får vi også se Saltstøtten som kan 

illustrere Lots kone som ble til en 

saltstøtte da hun så seg tilbake (1 Mos 

19,26). Vi stopper i Ein Bokek ved 

Dødehavet. Her blir det mulighet for 

shopping eller et bad flytende i salt-

sjøen. Etter lunsj besøker vi Herodes 

den stores palass, Masada. Fjellfest-

ningen forteller en gripende historie 

om romernes forfølgelse av jødene 

rundt år 66-72. e.Kr. Kvelden tilbring-

er vi i hovedstaden Jerusalem. Her 

skal vi bo på Eyal hotell i tre netter.  

Modell av tempelet i Jerusalem 

Dødehavet 

Genesaretsjøen 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 10. november 2019 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.40 17:35 

TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20:35 21:45 

 

Hjemreise fra Israel - 19. november 2019 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08:45 12:15 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:20 16:20 

 

BOSTEDER 

10/11  Hotel Leonardo, Bat Yam  1 natt 

11/11  Hotel Nova, Eilat  2 netter 

13/11 Hotel Eyal, Jerusalem 3 netter 

16/11 Hotel Restal, Tiberias 1 natt 

17/11 Hotel Margoa, Netanya 2 netter 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

John Edvard Olsen er pensjonert lektor og 

tidligere mangeårig ordfører i Vennesla kom-

mune i Vest-Agder. Han er medarbeider i 

Plussreiser og har lang erfaring som turprodu-

sent og reiseleder. John Edv. Olsen er også 

fritidsforkynner.  

Steinar Kristiansen kommer fra Flekkerøy 

ved innseilingen til Kristiansand. Han er mar-

kedsleder i Plussreiser og har tidligere jobbet 

som forlegger, forfatter og politiker. Steinar 

har rik erfaring fra reiseliv med turer til 72 

ulike land. Dette er hans fjerde tur til Israel.  

Opplev verdenshistoriens midtpunkt. 

Oppdag jødenes hjemland i nyere og 

eldre tid. Vandre i Mesterens fotspor. 

Nyt sol, saltvann og varme.  

Flere av kveldene blir det samlinger, med tid for refleksjon og andakt.  



 

Jesus ble døpt av Johannes. Ved 

Galileasjøen, eller søndagsskolesjøen 

om man vil, skal vi få komme tettere 

på Mesteren og stedene hvor 

disiplene gikk i lære. Vi besøker 

Peters båthavn, Saligprisningens berg, 

Migdal og Kapernaum. Det blir også 

båttur på Genesaretsjøen. Lunsj er 

inkludert denne dagen. Overnatting én 

natt på Restal hotell i Tiberias. 

SØNDAG 17. NOVEMBER 

Nordre Israel 

Etter frokost setter vi kursen mot 

Golanhøyden. Her kan vi se inn i Syria 

og med egne øyne forstå hvor nært 

Israel er på urolighetene nord for 

dem. Det er kun 60 km til hovedsta-

den Damaskus. Sydover reiser vi til 

Nazareth og Nazareth Village, en gjen-

givelse av dagliglivet på Jesu tid. Vi får 

senere stå på Karmelfjellet, stedet 

hvor Elia utfordret Baal-profetene. 

Her ser vi rett ned på Armageddons-

letten som er nevnt i Åpenbaringsbo-

ken. Dagen avsluttes i Netanya hvor vi 

skal overnatte to netter på Margoa 

hotell sentralt i denne vakre Middel-

havsbyen. 

TORSDAG 14. NOVEMBER 

Jerusalem 

I Jerusalem står opplevelsene i kø. På 

vår første hele dag skal vi innom Olje-

berget, Getsemane, Via Dolorosa, 

Gravkirken, Klagemuren. I tillegg vil 

det bli gitt mulighet for shopping om 

kvelden. 

FREDAG 15. NOVEMBER 

Jerusalem 

Vår andre dag i den hellige byen blir 

en variert og innholdsrik dag. Vår 

første programpost, Tempelinstituttet, 

ligger i det jødiske kvarter like ved 

Klagemuren. Her blir vi kjent med 

tempelets historie og troen på en 

fremtidig gjenreisning av bygget. Etter 

dette reiser vi til Yad Vashem, som er 

minnesmerke og museum for Holo-

caust. Etter lunsj besøker vi Gordons 

Golgata, også kalt Gravhagen. Her skal 

vi ha nattverd. Seint på ettermiddagen 

starter sabbaten. Da stenger alle bu-

tikker og byen får en nydelig ro. 

LØRDAG 16. NOVEMBER 

Genesaretsjøen 

På vår ferd videre nordover skal vi 

innom stedet ved Jordanelven som 

tradisjonelt blir regnet som plassen 

MANDAG 18. NOVEMBER 

Middelhavet 

Fridag i Netanya uten fellesprogram. 

I gangavstand fra hotellet finner man 

gateheis ned til en av Middelhavets 

vakreste strender. Byen er urban og 

byr på et yrende liv, en innholdsrik 

handlegate, kulinariske restauranter 

og fortauskafeer.  

 

TIRSDAG 19. NOVEMBER 

Hjemreise 

Turen går mot sin ende for denne 

gang. Vi står opp tidlig for å ta 08:45 

flyet til Istanbul. At vi tar morgenflyet 

hjem gjør at vi er tilbake i Oslo allere-

de kl. 16:20. 

Klagemuren 

Velkommen med på en 

uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PER PERSON 

I dobbeltrom:   19.850,- 

Enkeltromstillegg:   4.690,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

(Tilslutning fra andre byer i Norge på forespørsel) 

• Flyavgifter kr. 1.730,- (pr vinter 2019, kan endres) 

• Busstransport i henhold til programmet 

• Alle utflukter presentert i programmet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Lunsj ved Genesaretsjøen lørdag 16. november 

• Inngangsbilletter i henhold til dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 90 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg kr. 4.690,-  

• Reiseforsikring (alle må ha, eget ansvar) 

• Utflukt under fridagen i Eilat 

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 

Elia på Karmel 

Klagemuren 

Dåpsplassen ved Jordanelven 

Via Dolorosa 

BESTILLINGSVILKÅR 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinter 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. 

• 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. 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise.  

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 

En soldat står vakt på Golanhøyden 


