
22. oktober - 1. november 2019 

Turteam:  Anita og Trond Eriksen 

Opplev Israel gjennom Bibelen i et godt fellesskap 

TIL ISRAEL 



DAGSPROGRAM 

 

TIRSDAG 22. OKTOBER 

Norge - Israel 

Vi reiser med Lufthansa fra Oslo 

via Frankfurt og lander i Tel Aviv 

sent om kvelden. Her venter buss 

og guide som kjører oss til hotellet 

for overnatting. 

 

ONSDAG 23. OKTOBER 

Til Tiberias 

Vi forlater hotellet ved ti-tiden og 

kjører langs middelhavet opp til 

Karmelfjellet og Muchraka hvor 
profeten Elias hadde sin base. Her-

fra har vi en fantastisk utsikt over 

Harmagedonsletten mot nord og 

øst, og fin utsikt til Middelhavet i 

vest. Bussen tar oss over Harmage-

donsletten og opp til Nasaret hvor 

vi gjør et besøk på utsiktspunktet 

hvor tradisjonen sier at folket ville 

styrte Jesus utfor stupet (Luk 4). 

Det er mulig at vi kjøper oss lunsj i 

Nasaret. Vi fortsetter så videre 

mot Kana i Galilea hvor vi kan gjø-

re et kort stopp før vi setter kur-

sen mot Tiberias ved Genesaret-

sjøen og vårt hotell Royal Plaza. 

Frokost og middag inkludert. 

 

 

 

 

TORSDAG 24. OKTOBER 

Områdene ved Genesaret-

sjøen 

Vårt første besøk i dag er byen 

Magdala som var en stor og travel 

fiskelandsby på Jesu tid. Maria Mag-

dalena var herfra. Vi fortsetter til 

Bergprekenstedet før vi kjører til 

Kapernaum  - Jesu egen by. Så over 

til «hin side» på østsiden av Gene-

saretsøjen til kibbutz Ein Gev for 

lunsj. Petersfisk står på menyen, 

men det kan også fås andre retter. 

Deretter kan vi ta et bad i sjøen 

før vi tar båt tilbake til Tiberias. 
Frokost, lunsj og middag inkludert. 

 

FREDAG 25. OKTOBER 

Nordre Israel 

Bussen tar oss opp til Naftalifjelle-

ne langs den libanesiske grensen. Så 

kjører vi til Caesarea Filippi for et 

besøk før vi fortsetter over Hula 

dalen og opp på Golan til fjellet 

Ben Tal (ca. 1165m.o.h). Siden kjø-

rer vi sørover på Golan til 

«fredsutsikten» hvor vi har en fan-

tastisk utsikt over Genesaretsjøen 

fra øst. Vi kjører så videre ned 

Yarmukdalen (Goghopens dal) til-

bake til dåpsstedet Yardenit ved 

Jordanelven hvor det er mulighet 

for dåp. Deretter kjører vi tilbake 

til Tiberias. Frokost og middag er 

inkludert denne dagen. 

Profeten Elias 

Gordons Goltata 

Getsemane 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 22. oktober 2019 

LH 861 Oslo - Frankfurt 13.00 15:05 

LH 690 Frankfurt - Tel Aviv 18:00 23:00 

 

Hjemreise fra Israel - 1. november 2019 

LH 689 Tel Aviv - München 17:05 20:15 

LH 2456 München - Oslo 21:00 23:15 

 

BOSTEDER 

22-23/10  Hotel Prima Link, Petach Tikva 

23-26/10   Hotel Royal Plaza, Tiberias 

26/10-1/11 Hotel Caesar Premier, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 
Anita og Trond Palmgren Eriksen 

arbeider til daglig i Stiftelsen Evangeliesen-

teret. De har hatt ulike roller i Evangelie-

senteret siden 80-tallet og har begge erfa-

ring fra menighet og rusomsorgsarbeid. 

Trond har siden 2010 vært Daglig leder av 

Evangeliesenteret og har siden 2011 vært 

valgt medlem av Lederrådet for Pinsebe-

vegelsen i Norge. Likesom deltakerne blir 

kjent med Israel får de bli kjent den store 

virksomheten i Evangeliesenteret. De leg-

ger vekt på en lav terskel og inkludering av 

mennesker med rom for både alvor og 

humor. Vi har fått gode tilbakemeldinger 

på reiser med Anita og Trond som reise-

ledere til Israel.  

Vårt mål med reisen er at du skal få oppleve 

dagens Israel og et godt felleskap på tur. 

Tross mye mostand har folket opplevd vekst 

og fremgang i nyere tid. Israel er et moderne 

samfunn i rask utvikling. Denne reisen vil 

samtidig forsterke din tro på Bibelen og øke 

din interesse for landet og folkets historie. Det 

blir samlinger på kveldene med sang og ulike 

innslag. Du er hjertelig velkommen til å bli 

med oss til ISRAEL! 



 MANDAG 28. OKTOBER 

Jerusalem 

Vi begynner i Gordons Golgata 

med den tomme grav kl 09.00. Vi 

spaserer inn Damaskusporten og 

ned til Davidsson senter hvor vi får 

se og høre om hvordan forholdene 

var på Jesu tid. Så går vi opp til Kla-

gemuren og deretter gjennom den 

Hasmoneiske tunnelen langs vest-

muren. Resten av dagen er fri. Av-

hengig av når vi får time til å gå 

gjennom tunnelen er det mulig at vi 

må stokke litt om på programmet. 

Frokost og middag inkludert denne 
dagen. 

 

TIRSDAG 29. OKTOBER 

Fridag i Jerusalem 

Dagen er til fri disposisjon. Reisele-

derne kan gi gode råd om hva dere 

kan gjøre. Frokost og middag er 

inkludert. 

 

ONSDAG 30. OKTOBER 

Jerusalem 

Vårt første besøk i dag er Oljeber-

get hvor vi får se den fantastiske 

utsikten over Jerusalem og områ-

dene rundt. Vi  skal så ned til Get-

semane. Her har vi fått inngangstid 

kl 10. Deretter tar bussen oss over 

til Jerusalem museum hvor vi besø-

LØRDAG 26. OKTOBER 

Til Jerusalem 

Vi kjører et stykke ned i Jordanda-

len til Sakne hvor vi bader i de var-

me kildene. Deretter fortsetter vi 

ned til Jeriko - «verdens eldste by» 

for et besøk. Så skal vi videre ned 

til Dødehavet hvor vi spiser lunsj 

før det blir tid til å bade. På veien 

opp til Jerusalem kjører vi gjennom 

Judaørkenen. Vi skal bo de siste 

nettene i Vest-Jerusalem på hotell 

Caesar Premier. Denne dagen er 

frokost, lunsj og middag inkludert. 

 
SØNDAG 27. OKTOBER 

Jerusalem 

Tur i Gamlebyen. Vårt første stopp 

er ved Betesda dam. Så spaserer vi 

opp til Gabbata hvor Antoniabor-

gen lå, og hvor Jesus ble domfelt av 

Pilatus. Så fortsetter vi på Via Do-

lorosa (lidelsens vei) til Gravkirken. 

Etter besøket her finner vi et sted 

hvor vi kan kjøpe lunsj før vi avslut-

ter dagen på Sionsberg og Natt-

verdssalen. Resten av dagen er til 

egen disposisjon. Frokost og mid-

dag inkludert. 

 

 

 

 

 

ker Jerusalem modellen og hvor vi 

kan se kopiene av Dødehavsrullene 

som ble funnet i Qumran i 1947. 

Siste besøk i dag er Yad Vashem - 

minnesmerket over de falne jøder 

under annen verdenskrig. Vi blir så 

kjørt tilbake til hotellet. Frokost og 

middag er inkludert. 

 

TORSDAG 31. OKTOBER 

Fridag i Jerusalem 

Dagen er til fri disposisjon. Reisele-

derne kan gi gode råd om hva dere 

kan gjøre. Frokost og middag er 

inkludert. 
 

FREDAG 1. NOVEMBER 

Israel - Norge  

Formiddagen er fri frem til kl 13. 

Da henter bussen oss og kjører oss 

til flyplassen ved Tel Aviv hvor vi 

må være ca kl 14. Flyavgang med 

Lufthansa via München. 

Sakne 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS VED MIN. 35 BETALENDE 

TOTAL 19.965,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r  

• Flyskatter nok 2.675 (pr des 18, kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst 

og avreise 

• Transport flyplass - hotell - flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Lunsj 24 og 26. oktober 

• Frokost og middag alle dager 

• Rundreise ifølge det oppsatte program 

• Inngangspenger til severdigheter 

• Skandinavisktalende guide på hele rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide og sjåfør med USD 69 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Tillegg for enkeltrom kr. 6.870,- 

• 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 

ANDRE OPPLYSNINGER 

• 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. 

• Minimum antall på denne turen er 35 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. 


