
18. - 29. september 2019 

Turteam:  Jørgen W. Tønnessen og  Ariel Frøytland 

Det blir rundreise, rolige dager ved Middelhavet med bibeltimer og mye sang. 

BIBELFERIE I GUDS LAND  



Ariel Frøytland er koordinator i stiftel-

sen; Lev Leman Israel, som yter hjelp til 

nye immigranter i Israel. Arbeidet har 

pågått siden 1986. Han har bodd i Israel i 

mange år, snakker hebraisk og har vært 

reiseleder til landet mange ganger. Ariel 

studerer nå til å bli autorisert guide, ved 

et av landets Universiteter, skal være fer-

dig utdannet denne våren. 

 

DAGSPROGRAM 

 

ONSDAG 18. SEPTEMBER 

Reisedag Norge – Israel  
Vi reiser med Turkish Airlines fra Oslo 
via Istanbul til Tel Aviv. Mulig a  bestille 
tilslutningsbilletter fra andre steder i 
Norge. Pa  flyplassen i Tel Aviv sta r buss 
og venter for a  kjøre gruppen til va rt 
hotell i Jerusalem, hvor vi skal starte va r 
rundreise i Landet pa  Montefiore Hotel.  

 

TORSDAG 19. SEPTEMBER 

Jerusalem 

I dag skal vi fa  se store deler av Jerusa-
lem. Vi starter med panoramautsikten 
ifra Oljeberget over byen, og ser bymu-
ren og Tempelplassen godt. Deretter 
besøker vi «Alle Nasjoners Kirke», før vi 
ga r inn i Gamlebyen og starter for fullt 
va r oppdagelsesferd i det helt unike Je-
rusalem. Vi skal besøke omra dene hvor 
«Mikve Israel» var pa  Templets tid. 
«Brichot Hatzon» og Betesda dammen. 
Vi  skal vandre deler av Via Dolorosa, se 
restene av en av Keiser Hadrians fire 
Triumfbuer i Ilia Capitolina fra det II. 
A rhundre etter Kristus. Ga  inn under 
byen, og se vannbassenger fra Jesu tid, 
og byens gateniva  fra samme tid. Besø-

ker Vestmuren/Klagemuren. Ga r igjen 
«under jorden» for a  se utgravningene 
fra hvordan deler av Jerusalem sa  ut 
va ren a r 70 etter Kristus. Vi vandrer 
gjennom Cardo-gaten, som var hovedga-
ten i Jerusalem for 1400 a r siden. Besø-
ke Gravkirken (Matt. 27.33-57, 28.10), 
og selvfølgelig besøker vi de fargerike 
og uforglemmelige basargatene i byen!  
Et langt liv er ikke nok til a  fa  se alt i 
Jerusalem.  
 

FREDAG 20. SEPTEMBER 

Jerusalem 

I dag starter vi dagen med et besøk i 
Gordons Golgata. Deretter ser vi pa  rui-
nene etter den «III. Mur» fra a r 70 e.K. 
før vi krysser byen fra øst til vest, og 
gjør et kort, men viktig, besøk pa  Holo-
caust museet «Yad Vashem». Det er fre-
dag, og folket forbereder seg til Shabba-
ten. Det gjør vi ogsa . Dere har fri til a  ga  
pa  «Machane Yehuda» …Jerusalems 
største marked, eller til Ben Yehuda, 
Mamilla (mennenes store Klagemur, og 
kvinnenes paradis). Etter Shabbat ma lti-
det, har vi en fellessamling. 
 

LØRDAG 21. SEPTEMBER 

Judeaørkenen - Jordandalen -  

Tiberias 

Vi sier pa  gjensyn til Jerusalem for den-
ne gangen, og reiser østover mot Døde-
havet. Va rt første stopp blir; «Den barm-
hjertelige Samaritans herberge». Deret-
ter til Qumran, hvor man fant «Døde-
havsrullene». Bading i Dødehavet for 
den som har lyst, her hvor alle kan lese 
hebraisk flytende! ☺ Før vi kjører nord-
over i Jordandalen, gjør vi et stopp i 
«Qasel Elyahud», Jesu Da psplass ved 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 18. september 2019 

TK 1752 Oslo - Istanbul 12.00 1645 

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

 

Hjemreise fra Israel - 29. september 2019 

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

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:00 16:55 

 

BOSTEDER 

18-21/9 Hotel Montefiore, Jerusalem 

21-23/9 Hotel Golan, Tiberias 

23-29/9 Hotel King Solomon, Netanya 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

REISELEDER 

Jørgen W. Tønnessen fra Kristiansand 
er fisker og forkynner, og har vært rei-
seleder til Israel mange ganger. Og sam-
men med kona Evy utgjør de et kjempe-
flott team! 

 

Er du interessert i Israels land, folk, historie 

og kultur, og har lyst til a  oppleve 
«landet der det skjedde, skjer, og der det 
kommer til a  skje» som du kjenner fra 
Bibelen? Er du opptatt av dagens situa-
sjon i Midt-Østen og har vært flere gang-
er i Landet før, og ønsker et annerledes 
opphold og ferie? Lytte til bibeltimer, og 
fa  utlagt det profetiske Ord, pa  en ma te 
du lett vil forsta ? Mye flott evangelisk 
sang! Nye solen og varmen,…med enda 
ca. 27 `C i Middelhavet. Da kan virkelig 
denne turen være midt i blinken for deg! 
Vi har ogsa  lagt den opp slik, at ogsa  for 
førstegangs reisende, er dette en pas-
sende tur.  
 



 dere. Vi besøker ogsa  byene; Akko og 
Haifa. Karmel fjellet. Cæsareas Akveduk-
ter, og til va rt hotell ved Middelhavet i 
Netanya. 
Her skal vi na  slappe av, og ha virkelig 
ferie. Middelhavet har enda en tempera-
tur pa  ca. 27 grader ut september, noe 
barn og voksne setter stor pris pa . Det 
blir tilbud om Bibeltimer og fellessam-
linger. Reiseledere og guide sta r klare til 
a  hjelpe og veilede dere som skulle 
ønske a  reise rundt i Landet pa  egen-
ha nd pa  de kommende fridager. Landet 
er lite, og buss og tog er rimelige a  ta. 
Kos dere! 

 

TIRSDAG 24. SEPTEMBER OG ONSDAG 

25. SEPTEMBER 

Bibelferie ved Middelhavet 

Tilbud for dagen er: 

09.00  Et Ord for dagen/Bibelhalvtime, 
med Jørgen  

 

TORSDAG 26. SEPTEMBER 

Bibelferie ved Middelhavet 

Tilbud for dagen:  
Kl. 09.00 Bibeltime ved Jørgen  
Kl. 20.30 Kveldssamling med sang og 
frie vitnesbyrd 

 

FREDAG 27. SEPTEMBER 

Bibelferie ved Middelhavet 

Tilbud for dagen er:  
Kl. 09.00 Bibeltime ved Jørgen  
Kl. 20.30 Etter shabbats ma ltidet har vi 
fellessamling med sang og vitnesbyrd.  
 

Jordanelven. Like før Genesaretsjøen 
skal vi ga  en kort tur i en Daddelpalme-
lund, og se den «Glemte Øy». 
20.30 Etter middagen pa  hotellet ga r vi 
(for dem som har lyst) ut pa  byen, sam-
men med folket, i det shabbaten ga r ut, 
og en ny uke starter! 

 

SØNDAG 22. SEPTEMBER 

Galilea med båttur på Gennesaret-

sjøen 

I dag er det søndag, og hva er vel da mer 
naturlig enn a  starte dagen med en ba t-
tur pa  «Søndagsskolesjøen»? Fra ba ten 
kan vi lett peke ut de kjente plassene i 
fra  Det Nye Testamentet; Magdala 
(Migdal), Saligprisningens berg, Kaper-
naum (Jesu by), Beit Saida m.m. Deretter 
reiser vi opp til Safed, og besøker arkeo-
logiske utgravninger som fa , eller kan-
skje ingen nordmenn før har sett. Herfra 
forsetter vi til Naturreservatet Tel Dan 
og stiger opp pa  Golan-høyden. Og kjø-
rer igjennom Druserlandsbyer.  Vi av-
slutter med en smakfull overraskelse i 
kibbutz Ein Zivan. En ny fantastisk dag.  

 

MANDAG 23. SEPTEMBER 

Nye plasser i Galilea – Acco –      

Karmelfjellet 

Vi forlater Tiberias og Gennesaretsjøen 
for denne gang. I dag tror jeg dere alle 
sammen skal fa  se nye plasser dere aldri 
før har opplevd i Landet (selv om du sa  
har vært her 100 ganger før). Stikkord 
er «Yosef Ben Matityahu» og opprøret 
mot romerne i a r 66-73. Over 800 a r 
gammel Korsfarer borg/festning. Gled 

LØRDAG 28. SEPTEMBER 

Bibelferie ved Middelhavet 

Det er shabbat og helligdag i Landet. 
Folket hviler, og vi sammen med dem. 
Dere kjenner for lengst til alle mulighet-
ene i og rundt denne herlige plassen og 
byen Netanya. Nyt dagen! 
Tilbudene for dagen som vi setter opp 
for deg er: 
Kl. 09.00 Morgenbønnesamling. 
Kl. 17.00 Kort fellessamling, hvor vi 
oppsummerer va re opplevelser, og teg-
ner inn pa  va re kart hvor dere har vært 
under besøket i Landet. 

 

SØNDAG 29. SEPTEMBER 

Hjemreise 

Vi sjekker ut av hotellet, og drar med 
bussen gjennom Sharonsletten, og dens 
fantastiske fruktbare marker, til Ben-
Gurion flyplass i Tel-Aviv. Sier 
Le`hitra`ot, pa  gjensyn, til Israel for den-
ne gang, i det Folket forbereder seg til 
Jødisk Nytt A rs feiring i kveld, na r a r 
5780 starter. Og vi gleder oss allerede til 
neste tur, (om vi fa r leve og Herren dry-
ger, og gir oss enda en gang en slik mu-
lighet). 
 

 

Vi skal også få treffe, og bli kjent 

med flere israelere under turen. 

Dette blir naturlig flettet inn på pas-

sende dager og kveldssamlinger. 

Gled dere! 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS  PR PERSON KR 20.950,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo - Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter med kr. 1.715 (pr. jan. 2019, kan 

endres) 

• Hele rundreisen etter programmet 

• 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, 75 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg kr. 5.000,-  

• Reiseforsikring (alle må ha) 

• Tilslutningsbillett fra andre flyplasser i Norge 

 

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 

FORBEHOLD 

• 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. 

• 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 reisebe-

tingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


