
27. oktober - 3. november 2019 

Reiseleder: Rune Fretheim Sandve 

En reise i bibel og vin. 

TUR TIL ISRAEL 



DAGSPROGRAM 

 

SØNDAG 27. OKTOBER 

Norge - Israel 
Vi reiser med Turkish Airlines fra 

Oslo kl 11.40. Vi ankommer flyplassen 

i Tel Aviv kl 21.45. Her venter buss – 

ingen guide ved ankomst - som tar oss 

direkte til Petha Tikva for overnatting 

på Prima Link Hotell.  

 

MANDAG 28. OKTOBER 

Tel Aviv - Tiberias 
Vi kjører langs Middelhavet og opp til 

Nasaret hvor vi besøker Bebudelses-

kirken. Så fortsetter vi videre til Gene-

saretsjøen og Berprekenstedet. De 

som ønsker det kan spasere ned til 

Mensa Kristi hvor Jesus møtte disiple-

ne etter oppstandelsen. Vi avslutter 

med Kapernaum – Jesu egen by, før vi 

kjører til vårt hotell i Tiberias – Leo-

nardo. Frokost og middag. 

TIRSDAG 29. OKTOBER 

Golan - Jerusalem 
I dag skal vi besøke Golanhøydenen og 

fjellet Ben Tal (ca 1.160 moh.). Herfra 

har vi en fantastisk utsikt inn i Syria og 

opp på Hermonfjellet som rager godt 

over 2.000 meter over havet. Siden 

fortsetter vi over Golan platået og 

kjører ned Yarmuk dalen (Goghopens 

dal) og sørover Jordandalen, vi kjører 

inn på Vestbredden langs den Jordans-

ke grensen, til Jeriko. Etter et kort 

besøk her kjører vi langs Dødehavet 

til Masadaborgen. Vi tar taubanen opp 

til platået hvor vi få høre den fantastis-

ke historien om jødenes kamp mot 

romerne i årene 70 – 73 ekr. Så blir 

det mulighet for et bad i Dødehavet 

før vi setter kursen opp til Jerusalem 

og vårt hotell Royal Wing i vest Jeru-

salem. Frokost og middag. 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 27. oktober 2019 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11:40 17:35 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 20:35 21:45 

 

Hjemreise fra Israel - 3. november 2019 

TK 765 Tel Aviv - Istanbul 08:45 12:15 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:20 16:20 

 

BOSTEDER 

27/10-28/10 Hotel Prima Link, Petah Tikva 

28/10-29/10 Hotel Leonardo, Tiberias 

29/10-3/11 Hotel Royal Wing, Jerusalem. 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Rune Fretheim Sandve kommer opprinnelig 

fra Egersund, men er bosatt i Sandefjord. Job-

bet 7 år og i tillegg vært engasjert i 35 år i For-

svaret, og ca. 30 år i Politiet. Av disse jobbet 

han 1 år i Afghanistan og 1 år i Israel/Ramallah. 

I Ramallah var Rune nestleder for EU´s politi-

styrke, og hadde ansvar for sikkerhet og opp-

læring. Med sin brede bakgrunn, og sin interes-

se for nye steder og nye mennesker, ble det 

mye studier den tiden han bodde i Jerusalem. 

Her var det ikke vanskelig å finne interessante 

emner, både fra næringsliv, politikk, kultur, 

barndommens Bibel, arkeologi, historie, astro-

logi, religion og menneskene i området. Rune 

har etablert gode lokale kontakter, som gir det 

ekstra perspektivet for de som følger med ham 

på reise. 

 



  

FREDAG 1. NOVEMBER 

Betlehem - Jerusalem 
Bussen tar oss til Betlehem og de pa-

lestinske områdene. Her besøker vi 

Hyrdemarkene og Fødselskirken.  Re-

tur til Jerusalem hvor vi har resten av 

dagen fri. Frokost og middag. 

 

LØRDAG 2. NOVEMBER 

Jerusalem 
Fridag i Jerusalem uten buss og guide. 

Reiseleder tar oss med på nye opple-

velser. Frokost og middag. 

 

SØNDAG 3. NOVEMBER 

Israel - Norge 
Etter en tidlig frokost på hotellet blir 

vi kjørt til flyplassen utenfor Tel Aviv. 

Flyet har avreise kl 08.45, og vi er 

fremme på Gardermoen kl 1620. 

ONSDAG 30. OKTOBER 

Jerusalem 
Bussen tar oss til Oljeberget. Her får 

vi se den fantastiske utsikten over Je-

rusalem og områdene omkring. Herfra 

spaserer vi ned til Getsemane via Do-

minus Flevit kirken (Gråtekirken).  Vi 

besøker også Maria Magdalena kirken 

med de gylne kuplene. Bussen tar oss 

over til Vest Jerusalem hvor vi besø-

ker modellen som viser Jerusalem på 

Jesu tid. Vi avslutter dagen i Yad Vas-

hem – minnesmerke over de falne jø-

dene under annen verdenskrig. Fro-

kost og middag. 

 

TORSDAG 31. OKTOBER 

Jerusalem 
Vi begynner dagen i Gordons Golgata 

og den tomme grav. Så fortsetter vi 

inn i Gamlebyen til Betesda Dam før vi 

går Via Dolorosa til Gravkirken. Der-

etter skal vi gå ned til Klagemuren og 

videre til Davidsbyen og ned Warrens 

Shaft til Gihon -kilden hvor Salomo ble 

salvet til konge ca. 1.000 år før Kris-

tus. De som ønsker kan spasere gjen-

nom Hiskia tunellen som ble hogd ut 

ca. 750 år fkr. Tunellen har vann og er 

535 meter lang. Vi må ha med lomme-

lykt og sko som tåler vann. De som 

ikke ønsker å gå tunellen går tørr-

skodd gjennom en annen tunell så 

samles gruppen igjen ved Siloadam-

men. Frokost og middag. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR PERSON KR. 16.990,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst 

og avreise 

• Transport flyplass-hotell-flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

• Taubane til Masada 

• Frokost og middag alle dager unntatt 27/10. 

Da får dere mat på flyet 

• Rundreise ifølge det oppsatte program 

• Inngangspenger til severdighetene 

• Skandinavisktalende guide på rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hoteller USD 50 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Enkeltromstillegg kr. 5.490,- 

• Reiseforsikring 

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 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. 


