
12.-23. oktober 2019 

Turteam:  Oddvar Søvik og Liv Kaland Fjellstad  

En flott rundreise til Bibelens land. 

Israel under Løvhyttefesten 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 12. OKTOBER 

Norge -Tiberias 

Utreise fra Oslo med Norwegian sitt 

direktefly kl. 13.20. Ankomst Tel Aviv 

kl. 1.05. Her venter sjåføren og guiden 

på oss og tar oss med til Emily Hotel i 

Tiberias.  

 

SØNDAG 13. OKTOBER 

Rundt Genesaretsjøen 

I dag skal vi drar til de kjente plassene 

rundt Genesaretsjøen. Vi starter med 

Jesu hjemby Kapernaum, drar så opp 

til Fredsutsikten, med nydelig utsikt 

over søndagsskolesjøen og området 

rundt. Så går turen til Saligprisningens 

berg og til brødunderkirken ved 

Tabgha. Vi avslutter dagen med en 

båttur på Genesaretsjøen. (Vi prøver  

å få til en avtale med en kristen  

arabisk pastor og håper han har tid å 

møte oss en av kveldene i Tiberias.)  

 

MANDAG 14. OKTOBER 

Kana, Nasaret og Gideonkilden 

Vi starter med et besøk i Kana, der 

Jesus gjorde sitt første under. Så drar 

vi videre til Nasaret med Nazareth 

Village og Bebudelseskirken. Så går 

turen opp på Har Kedumim, et fjell i 

Nasaret med fin utsikt over byen.  

Videre drar vi sørover til Ma’ayan  

Harod eller Gideonskilden. Her får vi 

høre historien om hvordan Gud valgte 

ut de 300 menn som sammen med  

Gideon skulle dra ut i kamp mot  

Midianitene. Så går turen tilbake til 

Tiberias og vårt Hotel Emily.  

 

TIRSDAG 15. OKTOBER 

Døpeplassen, lunsj i ved Seeds of 

Hope og Dødehavet 

Vi kjører ned Jordandalen og stopper 

først ved Døpeplassen, der Jesus ble 

døpt av Johannes Døperen. Så drar vi 

inn i Jeriko. Her får vi se Morbærtreet 

som er kjent fra historien om Sakkeus. 

Vi spiser lunsj i Green Valley Restau-

rant og får et møte med noen kristne 

arabere fra organisasjonen «Seeds of 

Hope» som driver et omfattende og 

viktig arbeid blant lokal befolkningen. 

Turen går så videre langs Dødehavet 

til vårt Hotel David. Her får vi tid til å 

ta et bad i det salte havet.  

 

ONSDAG 16. OKTOBER 

Ein Gedi: gåtur til Davidskilden,  

Genesis Land med Kamel ridning 

Vi kjører til Ein Gedi. Her tar vi oss en 

fottur opp til fossen der David gjemte 

seg for Saul i en hule. Dette er et  

nydelig sted og kanskje vi til og med 

Båttur på Genesaretsjøen 

Seeds of Hope—Jeriko 

Dryppsteingrotten i Soreeq 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 12. oktober 

DY1996   Oslo - Tel Aviv 13.20 19:20 

 

Hjemreise fra Israel - 23. oktober 2019 

DY1997  Tel Aviv - Oslo 16:05 20.35 

 

BOSTEDER 

12-15/10 Emily’s Hotel Tiberias 

15-16/10 David hotel Dødehavet 

16-20/10 Grand Court hotel Jerusalem 

20-23/10 Island hotel Netanya 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

REISELEDER 

Oddvar Søvik er pensjonert pastor og forfat-

ter. Han har vært områdeleder i Normisjon 

Agder, skolelagsprest i Kristiansand, ansatt i 

Indremisjonsselskapet, pastor i Frikirken i Kris-

tiansand og senere forstander i Bryne Frikirke. 

Han virker nå som frilanser og har vært med 

på mange turer for oss, blant annet til Israel. 

 

Liv Kaland Fjellstad underviser på Høysko-

len for Ledelse og Teologi, Stabekk, og er også 

forkynner. Hun har vært reiseleder på flere 

turer for oss.  

 

Bli med på en spennende rundreise i Is-

rael med Bibelen som guidebok. Vi skal 

besøke noen mindre kjente plasser, få et 

møte med arabiske kristne, får noen gode 

fridager i Netanya på slutten av turen og 

vi får oppleve Torahens gledesfest, hvor 

jødene synger og danser med Torah-

rullene i gaten. 



 LØRDAG 19. OKTOBER 

I Jesu fotspor i Jerusalem 

Denne dagen vandrer vi i Jesu fotspor 

gjennom Jerusalem. Vi starter på Olje-

berget, passerer Tårekirken der Jesus 

gråt over Jerusalem og går ned til Get-

semanehagen. Så krysser vi Kedron 

elva og går inn via Løveporten til St. 

Anna kirken med sin nydelige akustikk. 

Etterpå vandrer vi opp Via Dolorosa 

til Gravkirken. Vi avslutter program-

met i den nydelige gravhagen Gordons 

Golgata med en nattverdsamling.  

 

SØNDAG 20. OKTOBER 

Dryppsteinsgrotten i Soreq,  

Jaffa og Netanya 

I dag skal vi oppleve noe helt spesielt. 

Vi skal besøke dryppsteinsgrotten i 

Soreq. Denne grotten er 82 meter 

lang og 60 meter brei og ble tilfeldigvis 

oppdaget i 1967. Etterpå drar vi videre 

til gamle Jaffa som er kjent fra Bibelen 

gjennom historiene om Jona og apos-

telen Peter som var her. Jaffa har alltid 

vært en veldig viktig havneby, og i lø-

pet av historien har mange pilegrimer 

satt sin fot i land her på vei mot Jeru-

salem. Vi setter kurs mot Netanya og 

vårt Hotel Islands Suites.  

får se noen av de dyrearter som  

holder til  i dette området. Etterpå går 

turen videre gjennom Judeaørken til 

Genesis Land. Her får vi et møte med 

livet på Abrahams tid, og de som  

ønsker det kan få ride på kamel. Så 

drar vi opp til byen Jerusalem og vårt 

hotell Grand Court.  

 

TORSDAG 17. OKTOBER 

Jerusalem Modellen, Yad Vas-

hem, det jødiske kvarter og Kla-

gemuren 

Etter frokost drar vi til Israels Mu-

seum og ser Jerusalem modellen som 

gir oss et inntrykk av byen på Jesu tid. 

Så går turen videre til Yad Vashem, 

minnesmerket over jødene som ble 

drept under Holocaust. Et sterkt og 

viktig besøk. Vi avslutter dagens  

program med å gå gjennom det  

jødiske kvarter til Klagemuren.  

 

FREDAG 18. OKTOBER 

Betlehem og tid på egenhånd i 

Jerusalem 

Et besøk i kapellet på Hyrdemarken i 
Betlehem må vi ha med i program-
met. Etter det skal vi dra tilbake til 
Jerusalem der vi får litt tid på egen-
hånd  
 

MANDAG 21. OKTOBER 

Fridag i Netanya, i kveld begynner 

Torahens gledesfest og jødene feirer 

den med å synge og danse med Torah 

rullene i gatene.  

 

TIRSDAG 22. OKTOBER 

Fridag i Netanya, der vi får slappe 

av og nyte tilværelsen 

 

MANDAG 21. OKTOBER 

Fridag i Netanya - transfer og 

hjemreise 

Etter frokost kjører bussen oss til fly-

plassen i Tel Aviv. Avreise med  

Norwegian sitt direktefly kl. 13.20.  

Vi ankommer Oslo ca. kl. 20.35. 

Netanya 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS FRA OSLO 

KR. 22950,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybillett Oslo-Tel Aviv t/r 

• Flyavgifter kr. 350,- (pr. des. 18—kan endre 

seg) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon (frokost og middag) 

• Inngangsbilletter til alle besøks steder slik det 

fremgår i dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør  

ca. 98 USD pr. person 

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 

Kamelridning Jerusalem

Kana - 

ANDRE OPPLYSNINGER 

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

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

• Minimum antall på denne turen er 20 deltakere.  

• Depositum på turen er kr. 2000,- pr. person. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.  

• 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. 

Dødehavet 


