
02. oktober—12. oktober 2019 

Turteam:  Elbjørg Therkelsen og Inger Lise Skauge 

Opplev mangfoldet i landet og se vår tros jødiske røtter 

Dametur til Israel 



DAGSPROGRAM 

 

ONSDAG 02. OKTOBER 

Avreise fra Bergen via Oslo. Ankomst 

Tel Aviv kl. 20.05. Transfer til hotellet 

i Haifa. 

 

TORSDAG 03. OKTOBER 

Første turdagen i Israel besøker vi 

Ebenezerhjemmet, der vi møter bebo-

ere i aktivitetsrommet. Etterpå besø-

ker vi Eliaskirken og pastor Shmuel 

Aweida som forteller om livet i menig-

heten. Etter lunsj drar vi til Akko. Vi 

finner gaten til Sigurd Jorsalfarer, som 

var her for nesten 1000 år siden! Vi 

vandrer under dagens gatenivå til 

spennende utgravinger, og en by med 

festning helt ut mot Middelhavet. Da-

gen avsluttes med et besøk på en kib-

butz som lager nydelige sjal, duker, 

sengetepper og T-skjorter. 

 

FREDAG 04. OKTOBER 

Alle har vi hørt om hvor herlig det er 

å være på Tabor! Ja, vi skal til Tabor, 

bokstavelig talt. Store drosjer kjører 

oss til topps, og vi har en «himmelsk» 

utsikt over hele Galilea—og vi tenker 

på Jesus, Peter, Jakob og Johannes som 

hadde sitt møte kanskje akkurat her?? 

Etter denne opplevelsen, drar vi tilba-

ke i tid - nærmere 2000 år - og opple-

ver livet på Jesu tid i Nasaret Village. 

Vi møter kvinner som spinner og ve-

ver og menn som passer sin hjord. Vi 

får også litt tid på egenhånd i Nasaret, 

før vi returnerer til hotellet.   

 

LØRDAG 05. OKTOBER 

Etter en båttur på Genesaretsjøen går 

vi i land og besøker Tabgha. Vi får  

høre om møtet mellom Jesus og Peter 

ved stranden. Så tar bussen oss med 

ned Jordandalen. Vi stopper ved 

Sachne og har et herlig bad i de varme 

kildene, før turen går til byen over alle 

byer - Jerusalem. 

 

SØNDAG 06. OKTOBER 

Vi starter ved Oljeberget og nyter 

utsikten, vandrer ned til Getsemane 

og leser det som skjedde der, før vi 

går opp Via Dolorosa og videre til Kla-

gemuren, jødenes helligste sted.  

Etterpå disponeres dagen fritt.  

 

MANDAG 07. OKTOBER 

Vi skal vandre gjennom Mea Sherim, 

bydelen der de ultraortodokse jødene 

bor. Mehane Yehuda er markedet der 

de handler. I det jødiske kvarteret i 

Gamlebyen skal vi bl.a. besøke den 

vakre Hurvasynagogen.  

Judea ørken 

Marked  

Dødehavet 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 02. oktober 2019 

TK 1752 Oslo - Istanbul 12.00 16:45 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 18:05 20:05 

 

Hjemreise fra Israel - 12. oktober 2019 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 09:55 12:15 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:00 16:55 

 

BOSTEDER 

2.-5/10 Colony Hotel Haifa 

05.-10/10 Leonardo Hotel Jerusalem 

10.-12/10 Kibbutz Kalia 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Elbjørg Therkelsen som har lang erfaring 

som reiseleder og har vært ansatt i Israelsmi-

sjon i 30 år. Hun er pensjonist nå og driver 

bruktbutikken Mamilla for DNI Bergen. 

 

Inger Lise Skauge, pensjonert pedagog, for-

fatter og kåsør.   

Turteamet gleder seg til å vise fram 

mangfoldet i landet og formidle vår tros 

jødiske røtter. Dette betyr at vi også vil 

møte  bibelske kvinner underveis på tu-

ren. En spennende reise som vi håper du 

vil være med på.  



 Her har de det godt! Vi besøker også 

beduinerkvinner som lager nydelige 

håndarbeider som er til salgs!  

 

LØRDAG 12. OKTOBER 

Dessverre - hjemreisedag. Men vi 

kommer igjen! Le hitra ott! 

 

PRIS FRA OSLO 

TOTAL 23.750,- 

Tilslutningsbillett fra Bergen kr. 2250,- 

Enkeltromstillegg kr. 6800,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r inkl. 

flyavgifter (pr. des. 18 kr. 1725,-, 

kan bli endret) 

• Bussturen og inngangspenger i pakt 

med turprogrammet 

• Overnatting i dobbeltrom inkl.  

    halvpensjon (frokost og middag) 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør (ca. 97 USD pr. person) 

TIRSDAG 08. OKTOBER 

Like utenfor Betlehem bygde Herodes 

et kunstig høyt fjell. Man har for et par 

år siden funnet hans grav der ved fo-

ten av fjellet. Vi skal til topps. Der var 

hans vinterpalass. Vi kjører derfra vi-

dere til Hyrdemarkene og leser jule-

evangeliet i en av grottene der ute.  

Det blir tid til å vandre på egenhånd i 

Betlehem før vi reiser tilbake til  

hotellet. 

 

ONSDAG 09. OKTOBER 

I dag er det Yom Kippur, jødenes hel-

ligste dag. Alt er stengt i det moderne 

Jerusalem. Jødene drar til synagogene 

sine, og vi titter også inn, før vi går inn 

i Gamlebyen og får god tid til å  

fornemme livet der. 

 

TORDAG 10. OKTOBER 

Vi skal ned mot Dødehavet. Sør for 

Dødehavet finner vi svære gartnerier i 

ørkenen med både blomster og fruk-

ter. Vi besøker også en kjent kunst-

ner. Etterpå får vi mulighet til å bade i 

Dødehavet og slappe av.   

 

FREDAG 11. OKTOBER 

Vi drar til Arad og besøker SOS bar-

neby - med ca. 100 barn fra 2 til 18 år. 

 

 

Jerusalem 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på 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 

Granateple Jerusalem 

Genesaretsjøen 

FORBEHOLD 

• 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. 

Herodium 


