
2. - 12. oktober 2019 

Reiseleder: Magnar Kartveit 

Israel er «Bibelens land» og et spennende reisemål,  

både når det gjelder historie og dagsaktuelle begivenheter.  

ISRAEL - BIBELENS LAND 



DAGSPROGRAM 

 

DAG 1, ONSDAG 2. OKTOBER 

Reisedag Norge - Israel 
Vi reiser med Turkish Airlines fra Gar-

dermoen via Istanbul til Tel Aviv. Det er 
mulig å bestille tilslutningsbilletter med 

SAS gjennom oss. Da har dere mulighet 
til å sjekke inn 30 kg bagasje.  Det serve-

res et enkelt måltid om bord.  Ved an-
komst Ben Gurion flyplass ved Tel Aviv 

møter vi vår sjåfør som tar oss til hotel-
let i Tiberias. 

 

DAG 2, TORSDAG 3. OKTOBER 

Galilea,  

På og rundt Genesaretsjøen 
Vi drar med båt ut på Gennesaretsjøen 

og deretter besøker vi Kapernaum, Jesu 
egen by, og senter for hans virke i Gali-

lea. Den sentrale institusjonen og byg-
ningen var synagogen, og kirken som er 

funnet like ved. Vi skal til Tabgha, til 
brødunderkirken og stranden. Siste pro-

grampost i dag er Saligprisningsfjellet 
hvor Jesus holdt Bergprekenen. Herfra 

har vi en flott utsikt utover Gennesaret-
sjøen og landskapet rundt.  Tilbake til 

hotellet for middag og overnatting. 

 

DAG 3, FREDAG 4. OKTOBER 
Nasaret, Sippori og Karmelfjellet 
Etter frokost kjører vi gjennom Kana til 

Nasaret og besøker Bebudelseskirken, 
Midtøstens største kirkebygg. Vi besø-

ker også Sippori, hovedstad i Galilea på 
Jesu tid, bare noen få km fra Nasaret. 

Her ser vi nydelig mosaikk og utgrav-
ninger. Vi drar så over Harmageddons-

letten til Karmelfjellet og besøker Mu-

hraqa, stedet der Elia kjempet med Ba-
al’sprofetene og ba om regn over landet. 

Her har vi flott utsikt utover området. 

 

DAG 4, LØRDAG 5. OKTOBER 
Øvre Galilea og Golan 

Vi kjører opp på Golanhøydene til Ben-
talfjellet, en nedlagt militær lyttepost, 

hvor vi har utsikt til det snødekte Her-
mon og langt inn i Syria. Vi skal også til 

foten av Hermonfjellet hvor en av Jorda-
nelvens kilder ligger, veddet gamle Cæ-

sarea Filippi – Banjas, et sted Jesus reiste 
gjennom og som vi kjenner fra Peters 

bekjennelse, «Du er Messias!» Turen går 
videre til Dan nasjonalpark som er sen-
tral i en del Bibeltekster og der det er 

gjort interessante funn de siste årene. 
Om vi får tid stopper vi også ved Tel 

Hasor, et interessant museum med 
steinstøtter fra gudedyrkelse.  

 

DAG 5, SØNDAG 6. OKTOBER 

Tiberias - Samaria - Jerusalem 
Vi forlater Galilea og kjører mot Jerusa-

lem. Vi skal til Garisim-fjellet, der sama-
ritanerne holder til. De er i dag den 

minste av alle minoriteter i Det hellige 
land og de fleste bor like ved Nablus.   

Vi vil også via Josefs utsiktspunkt der en 
har panoramautsikt utover Nablus og 

området rundt.  Vi går også inn i kirken 
over Jakobs brønn før vi fortsetter til 
Jerusalem for overnatting på samme 

hotell resten av turen. 

 

 

 

Vestmuren og Tempelplassen 

Bebudelseskirken 

Qumran 

REISELEDER 

Magnar Kartveit har undervist i Det 

gamle testamentet og hebraisk ved Mi-

sjonshøgskolen, Stavanger, i 22 år som 

professor. Han har hatt en rekke forsk-

ningsopphold i Israel om Dødehavsrullene, 

samaritanerne, Israels historie og Bibelen. 

Han snakker moderne hebraisk, og har 

erfaring som reiseleder. 

 

Israel er «Bibelens land» og et spennende 
reisemål, både når det gjelder historie og 

dagsaktuelle begivenheter. Mangfold er 

stikkord for Israel, uansett om man ønsker 

en aktiv eller en avslappende ferie, er glad i 
naturen eller interessert i landets historie 

og kultur – troende eller ei. Sikkert er det 

at man kan regne med annerledes og ekso-
tiske dager i et vakkert land med et beha-

gelig klima. På en slik tur er mange av de 

kjente bibelske stedene både fra Det gamle 
og Det nye testamentet helt naturlige 

stopp. 

 

Et av de viktigste er Gennesaretsjøen i 
Galilea, som er stedet for mange kjente 

bibelfortellinger. Det var her Jesus gikk på 

vannet og stilte stormen, gjorde de fleste 
av sine under, talte til folkemengden og 

mettet de sultne. Rundt Gennesaretsjøen 

opplever en naturen og stedene slik det var 

da Jesus vandret omkring. Her finnes det 
kirker og ruiner som går så langt tilbake 

som det første århundret. 

 
På vår vei opp til Jerusalem vil vi kjøre inn i 

Samaria, i dag Palestina, og besøke Garisim-

fjellet før vi kommer fram til Jerusalem. I 
denne byen finner vi kjente bibelske steder 

som blant annet Oljeberget, Getsemaneha-

gen og Via Dolorosa som ender med Grav-

kirken – hvor kristne i nærmere 2000 år 
har feiret at Jesus døde og stod opp igjen. 

Vi vil også besøke Betlehem og Dødehavet. 



 en hage like ved. Her ved den tomme 

graven har vi en samling. Resten av da-
gen er til fri disposisjon. Det er den 

store forsoningsdagen, Yom Kippur, så 
alt jødisk er stengt, men i Gamlebyen er 

basarene åpne.  

 

DAG 9, TORSDAG 10. OKTOBER 

Betlehem, Davidsbyen og  

Gamlebyen i Jerusalem,  

Yad Vashem 
Vi drar til Betlehem – Jesu fødeby – og 
besøker Fødselskirken. Vi kjører så via 

hyrdemarkene på vei tilbake til Jerusa-
lem. Vi besøker Davidsbyen, City of 

David, og ser utgravningene.  Vi går så 
inn i Gamlebyen av Jerusalem med Car-

do-gaten fra romersk tid. Vi drar så til 
vestsiden av Herzlhøyden, til Yad Vas-

hem, det nasjonale minnesmerket og 
museum for de seks millioner jøders liv 
som gikk tapt under Holocaust.  

 
DAG 10, FREDAG 11. OKTOBER 

Dødehavet med Qumran og  
Masada 

Denne dagen har vi beregnet å benytte i 
Dødehavsområdet. Vi kjører ned til Jor-

dandalen og sydover langs Dødehavet. 
Vi besøker Qumran som er kjent for 

funnet av Dødehavs-rullene, og vi hører 
om Qumransamfunnet eller esseerne, 

og vi ser blant annet hulene i fjellet der 
de ble funnet. Vi skal ha god tid til å ba-

de i Dødehavet. Det er en meget spesi-
ell opplevelse å flyte som en kork i det 

DAG 6, MANDAG 7. OKTOBER 

Jerusalem, Oljeberget og  

Gamlebyen 

Vi kjører til toppen av Oljeberget og får 
se Jerusalem i morgensolen. Vi vandrer 

nedover «Palmesøndagsstien» til Domi-
nus Flevit-kirken, «Herren gråt», der 

Jesus gråt over Jerusalem. Vi går inn 
blant oliventrærne i Getsemane-hagen 

og besøker Alle Nasjoners Kirke som er 
bygd over stedet hvor Jesus hadde sin 
store bønnekamp i Kedrondalen. Vi drar 

til en av portene inn i Gamlebyen, og 
skal vandre Via Dolorosa, «Lidelsens 

vei», fra Betesda dam til Gravkirken, og 
stoppe ved noen av stasjonene under-

veis. Vi går inn til Vestmuren, eller Kla-
gemuren, som vi ofte kaller den. 

 

DAG 7, TIRSDAG 8. OKTOBER 

Tempelplassen, Israel Museum 
Vi starter dagen med et besøk på Tem-
pelplassen, stedet for Salomos tempel 

og for det andre tempelet som stod på 
Jesu tid og som romerne ødela. Vi skal 

til nybyen i vest, og til Israel Museum. 
Her får vi se modellen av Jerusalem slik 

byen var på Jesu tid. Vi skal også se Dø-
dehavsrullene som ble funnet av gjeter-

gutter i Qumran.  

 

DAG 8, ONSDAG 9. OKTOBER 

Gravhagen og fri 
Vi skal til Gordons Golgata og Gravha-
gen, et sted som gir et godt inntrykk av 

hvordan det ytre miljøet var, med en 
hodeskalleformet klippe og gravkamre i 

ramsalte og mineralholdige vannet. Vi 

besøker også Massadafjellet, hvor guiden 
forteller om historien både fra Herodes 

den store sin tid, og ikke minst fra år 70 
da 960 seloter forskanset ser her i tre 

år etter at Jerusalem og landet for øvrig 
hadde måttet bøye seg for den romers-

ke makt. Tilbake til Jerusalem. 

 

DAG 11, LØRDAG 12. OKTOBER 

Hjemreisedag 
Vi sier Shalom lehitra’ot – farvel og på 

gjensyn for denne gang. Bussen henter 
oss på hotellet og kjører til flyplassen 

for hjemreise. 

«Mona Lisa» fra Galilea 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 2. 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 

2-6/10   Hotel Restal, Tiberias 

6-12/10 Hotel Eyal, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS VED MIN. 20 BETALENDE 

TOTAL 19.950,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.700,- (pr. nov. 18, kan endres) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 

USD 100 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr. 5.290,- 

• Reiseforsikring (alle må ha) 

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 

Bybanen Jerusalem 

Dødehavvet 

Hummus 

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 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. 

Tel Aviv 


