
Turen bestilles på plussreiser.no/reiser/gvisrael 

TURPRIS t/r Haugesund 

Voksne kr  23 650 inkl. flyavgifter 

Ungdom fra 15 år på rom m/2 voksne 

  kr 21 950 inkl. flyavgifter 

Barn 2-14 år på rom m/2 voksne   

  kr 19 450 inkl. flyavgifter 

 

2 voksne og 2 barn på rom, men i Tel Aviv maks 2+1 per 

rom. Er man 2+2 kan det bookes større rom for et tillegg 

på kr 1 170. 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen tur/retur Haugesund 

• Flyavgifter/oljetillegg  

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller  

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 26/6-6/7 og 

9/7 

• Bare frokost 7-8/7 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norske reiseledere 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør på  

USD 85/pp  (fra 13 år) 

• Enkeltromstillegg NOK 9 580 

• 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 (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 40 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. 

26. juni—10. juli 2019 

Turteam:  Anne Mørch, Ranveig Sørbø og Gjermund Viste 

Direktefly med Norwegian;  Oslo – Tel Aviv! 

 



DAGSPROGRAM 

DAG 1, ONSDAG 26. JUNI  

Utreisedag, Norge – Israel 

Vi reiser med Norwegian og har ut-

reise fra Haugesund til Oslo, og videre 

med direktefly til Tel Aviv. Ved an-

komst Ben Gurion flyplass setter vi 

kursen til vårt hotell i utkanten av ba-

debyen Netanya. 

 

DAG 2 OG 3, TORSDAG 27. OG 

FREDAG 28. JUNI 

Fridager i Netanya 

Reisen vår starter med deilige bade- 

og ferie dager på et flott hotell sør for 

Netanya. Fint bassengområde, spa, 

trimrom, kaffebar mm.. og gåavstand 

til strand.  

  

DAG 4, LØRDAG 29. JUNI  

Cæsarea, Haifa, Karmelfjellet og 

til Genesaretsjøen  

Vi begynner rundreisen vår med å  

besøke de flotte utgravningene av  

Cæsarea ved havet, romersk hoved-

sete på Jesu tid. Teateret er i bruk den 

dag i dag. Her i byen startet  

evangeliseringen til ikke-jøder, med 

Peters besøk til Kornelius, og her satt 

Paulus fengslet. Vi fortsetter nordover 

langs kysten, til Israels tredje største 

by Haifa, hvor vi besøker Beit  

Skandinavia.  Vi kjører oppover  

Karmelfjellet, ser den vakre utsikten 

over byen og fortsetter frem til 

Muchraqa, stedet hvor Elias kjempet 

mot Baals profeter. Så setter vi kursen 

mot vår kibbutz ved sørenden av  

Genesaretsjøen. 

DAG 5, SØNDAG 30. JUNI  

Båttur, Saligprisningenes berg, 

Mensa Christi, Magdala 

Denne dagen beveger vi oss i kjerne-

området for Jesu virksomhet i Galilea. 

Vi starter dagen med båttur på  

Genesaretsjøen! Så kjører vi til Salig-

prisningens Berg, hvor Han hadde sin 

Bergpreken. Herifra går vi ned til  

Genesaretsjøen, og til Mensa Christi 

(Herrens bord), hvor Jesus møtte  

disiplene igjen etter oppstandelsen. Vi 

avslutter dagen på Maria Magdalena 

sitt hjemsted; Magdala, hvor vi bl.a. 

finner en synagoge fra Jesu tid og en 

meget vakker utsmykket kirke. 

 

DAG 6, MANDAG 1. JULI  

Banias, Golan og grense-

områdene, Gamla  

I dag kjører vi nordover gjennom den 

grøderike Huladalen og til den  

libanesiske grensen. Stopper i Banias 

Naturpark, hvor den bibelske byen 

Cæsarea Filippi lå. Rent kildevann 

strømmer ut fra grunnen av fjellet, og 

vi legger ut på en vandring langs kilden 

til vi kommer til Israels største fosse-

fall. Her i dette området spurte Jesus 

sine disipler; Hvem sier folk at  

Menneskesønnen er? Vi fortsetter opp 

på Golanhøyden og stopper bl.a. på en 

nedlagt militærpost; Har Bental, hvor 

vi ser langt inn i Syria. Dagen avsluttes 

med tur til Galileas Masada; Gamla. 

 

 

 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 26. juni 2019 

Dy 181 Haugesund - Oslo      06:30 - 07:25   

DY1996 Oslo - Tel Aviv 09:00 - 15:05 

Hjemreise fra Israel - 10. juli 2019 

DY1997 Tel Aviv - Oslo 16:05 20:35 

DY 196     Oslo - Haugesund 22:00 - 22:55 

 

BOSTEDER 

26/6-29/6: Island Suites, Netanya, HB 

29/6-3/7: Maagan, Galilea, HB   

3/7-7/7:  Leonardo Jerusalem, Jerusalem, HB 

7/7-10/7:  Metropolitan, Tel Aviv, 2 netter BB 

 og siste natt HB 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise 

Bli med på en opplevelse for livet!  

En annerledes reise til Bibelens land, hvor en 

virkelig får oppleve landet og folket på nært 

hold. Dere får oppleve mangfoldet i landet som 

blir kalt en verden i miniatyr, et land på  

størrelse med Hedmark fylke, men med over 

8.7 mill. innbyggere. Et moderne land, med en 

historie du ikke finner maken til! Som  

nettsiden til det israelske turistbyrå sier; Alle 

reisemål har sin historie, Israel har din! 12 Det 

blir bl.a. møte med Galilea, Gennesaretsjøen, 

Golan, Qumran, Dødehavet og Jerusalem, Yad 

Vashem, Betlehem og Tel Aviv, bading i oase, 

det moderne bylivet og fantastiske Middelhavs-

strender. Vi skal til et av verdens mest spen-

nende land med Bibelen som reisehåndbok. En 

reise hvor vi berører det åndelige, det  

historiske og det kulturelle.  

Johnny Segal, en meget dyktig israelsk, svensk-

talende guide blir med på turen, og vi får  

innblikk i et av verdens mest omtalte land fra 

en annen side enn det media hele tiden  

bombarderer oss med.  

 

fra Herodes tid. På Tempelplassen 

ligger i dag Klippedommen og Al Aksa 

moskeen – det tredje helligste sted i 

verden for muslimene. Vi går så samlet 

fra Vestmuren gjennom deler av Via 

Dolorosa frem til Gravkirken, så kan 

de som ønsker ta turen inn i den  

mektige kirken. Resten av dagen er 

satt av til egen tid i Gamlebyens 

mange basargater. Det anbefales også 

å besøke det jødiske kvarter.   

   

DAG 10, FREDAG 5. JULI  

Gravhagen og til Betlehem                                            

I dag begynner vi med Gordons  

Golgata og Gravhagen. Et fredfylt,  

vakkert sted med en tom grav! Her 

har vi nattverdsamling. Etterpå kjører 

vi til Jesu fødeby; Betlehem. Her  

møter vi kristne palestinere som gir 

oss et innblikk i dagliglivet for våre 

trossøsken. I kveld begynner sabbaten 

og det vil vi markere.      

  

DAG 11, LØRDAG 6. JULI  

Fridag i Jerusalem  

Det er sabbat og vi har fridag i  

Jerusalem. Hotellet har basseng, spa 

og trimrom, og gåavstand til Gamle-

byen og sentrum. Vi har bussen til  

disposisjon, så de som ønsker det kan 

bli med på messiansk gudstjeneste i 

Jerusalem Assembly og om kvelden til 

Jaffa porten for å se det fantastiske lys-

showet om Jerusalems historie som 

vises på Jerusalems murer i David  

Citadellet. (Showet er ikke inkludert). 

 

DAG 12, SØNDAG 7. JULI  

Yad Vashem og til Tel Aviv 

Vi avslutter vårt opphold i Jerusalem 

DAG 7, TIRSDAG 2. JULI  

Fridag i Maagan 

Vi nyter dagen på vår kibbutz, som har 

egen strand, brettleie, fint basseng-

område og gåavstand til kjøpesenter.  

En av dagene i Galilea blir det mulig å 

bli med på tur til Arbelklippen for de 

som ønsker dette. 

 

DAG 8, ONSDAG 3. JULI  

Sachne, Qumran, Dødehavet og 

til Jerusalem  

Vi forlater Galilea og setter kursen 

mot Jerusalem. Underveis stanser vi 

og bader i de fantastiske kildene i 

Sachne, oasen som året rundt holder 

27 gr. i vannet. Fortsetter sørover 

Jordandalen og til verdens laveste 

sted; Dødehavet. Her besøker vi  

esseer-byen Qumran, hvor Dødehavs-

rullene ble funnet. Så; et bad du aldri 

glemmer; Dødehavet, - hvor man  

flyter som en kork pga. det høye salt-

innholdet i vatnet, hele 33 %. I tillegg 

har havet mange andre mineraler som 

tilsammen gjør det til et av de mest 

helsebringende steder i verden. Etter 

hvert begynner vi på stigningen opp 

mot Den hellige by; Jerusalem, som 

ligger ca. 800 meter over havet. Vi 

kjører rett til Oljeberget og ser den 

verdenskjente utsikten, før vi inn-

losjerer oss på vårt hotell sentralt i 

byen. 

 

DAG 9, TORSDAG 4. JULI  

Getsemane, Davidsbyen, 

Hiskiatunellen, Vestmuren og 

Gamlebyen  

Vi begynner dagen med morgen-

samling i Getsemane, hagen hvor Jesus 

kjempet og ba. Så besøker vi Davids-

byen, som viser oss området hvor  

David gjorde Jerusalem til hovedstad 

for over 3000 år siden. Her kan de 

som ønsker det gå i vanntunnelen  

under byen, som går fra Gihonkilden 

til Siloadammen. Tunnelen ble hogd ut 

under kong Hiskia ca. 700 f. Kr. Den 

er ca. 50-70 cm bred og vatnet når på 

det dypeste opp til låret. Vandringen 

tar ca. 30 min., og anbefales ikke for 

de med klaustrofobi.  

Vi fortsetter inn i Gamlebyen og til 

det helligste sted i verden for det  

jødiske folk; Vestmuren (også kalt  

Klagemuren), en del av tempelmuren 

med å besøke et meget viktig sted; 

Holocaustmuseet, Yad Vashem.  

Minnesmerket over de 6 mill. jødene 

som ble utslettet under 2. verdenskrig 

og som aldri fikk komme til Israel. Et 

sterkt møte med en ufattelig del av 

vår historie. For barna legges det opp 

alternativt opplegg. Så setter vi kursen 

tilbake til Middelhavskysten og vårt 

siste stopp; Tel Aviv. På veien stopper 

vi i Latrun og møter litt av historien 

fra Frigjøringskrigen. Vi kjører via 

gamle Jaffa og besøker også  

Independens Hall, stedet hvor David 

Ben Gurion proklamerte Israels  

uavhengighet i 1948. Etter hvert inn-

losjerer vi oss på vårt hotell sentralt i 

byen. 

 

DAG 13 OG 14, MANDAG 8.  

OG TIRSDAG 9. JULI  

Fridager i Tel Aviv 

De siste dagene koser vi oss i  

metropolen Tel Aviv. Hotellet ligger 

like ved stranden og har gåavstand til 

både marked og shoppingsenter, og 

har både basseng og trimrom. Siste 

kvelden møtes vi til middag og  

avskjedssamling. De andre dagene har 

vi bare frokost inkludert. 

 

DAG 15, ONSDAG 10. JULI 

Hjemreisedag 

Det er tid for å si Shalom v’lehitraåt 

(fred og på gjensyn) til Israel og sette 

kursen hjem til Norge. Vi takker for 

turen og ønsker velkommen med på 

nye turer med Plussreiser 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 


