
14.-26. november 2019 

Reiseleder:  Alf Gjøsund 

En pilgrimstur,  der vi vander fra Jesu hjemby Nasaret til fødebyen Betlehem 

Nativity Trail  



DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 14. NOVEMBER 

Norge - Nasareth 

Avreise fra Oslo kl. 11.40 via Istanbul til 

Tel Aviv. Ankomst Tel Aviv kl. 21.45. 

Her venter bussen på oss og kjører oss 

til hotellet i  Nazareth der vi får en kald 

tallerken og skal overnatte. 

 

FREDAG 15. NOVEMBER  

Nasareth - Jenin 

Vi besøker Bebudelsenskirken og Ma-

rias hus i Nasareth. Etterpå kjører vi til 

Jenin i det palestinske område. Middag 

og overnatting på hotellet i Jenin. 

 

LØRDAG 16. NOVEMBER  

Jenin - Zababdeh 

Vi starter tidlig og kjører til Faqu’a hvor 

fotturen starter. Vi skal gå til den krist-

ne byen Zababdeh. Her blir det middag 

og overnatting i private hjem. Etappen 

denne dagen er på ca. 20 km. 

 

SØNDAG 17. NOVEMBER 

Zababdeh - Fara’a 

Vi begynner med et besøk i den melkis-

titiske kirken i Zababdeh. Dagsetappen 

er 15km, og går gjennom de samariske 

åsene. Utpå ettermiddagen går vi ned 

en bratt skråning mellom drivhus til 

flyktningeleiren Fara’a, hvor det blir 

middag og overnatting i private hjem. 

  

MANDAG 18. NOVEMBER  

Fara’a - Nablus 

Dagens tur er på ca. 15 km og går fra 

appelsinlundene ved kilden i Fara’a opp-

over stadig goldere åser med utsikt 

over dype kløfter og høye fjell, inntil vi 

kommer til utkanten av Nablus.  

Mennene har mulighet for et bad i by-

ens flere hundre år gamle tyrkiske bad, 

deretter er det middag og overnatting 

på hotell.  

 

TIRSDAG 19. NOVEMBER  

Jakobsbrønn - Sikem - 

Garisimfjellet 

Dagen starter i Nablus. Kvinnene får 

mulighet til et tyrkisk morgenbad. Vi 

besøker kirken ved Jakobsbrønn. Etter 

lunsj kjører vi til Sikem, og opp  

Garisimfjellet. Middag og overnatting på 

hotell i Nablus. 

 

ONSDAG 20. NOVEMBER  

Nablus - Duma 

Dags etappe er på 20 km. Bil gjennom 

det israelske sjekkpunktet Huwara til 

landsbyen Awarte. Vi nyter Samaria-

utsikten fra turens høyeste punkt, 800 

moh. Lunsj hos kvinne-

Dødehavet 

Granateple 

Mab Saba 

REISELEDER 

Alf Gjøsund er til daglig er religions– og  

debattredaktør i Vårt Land.  

Han er reiseleder på turen og gleder seg å ta 

turen sammen med det. Han har gått denne 

turen før sammen med grupper.   

 

Vi går veien Maria gikk med Jesus i ma-

gen, men også den veien han gikk opp til 

Jerusalem den siste påsken. På turen skal 

vi ha bibellesninger både knyttet til land-

skapet vi går i og til Jesu vandring mot 

lidelsen. Turen vil vise deg «Det hellige 

land» fra en helt ny side. Vi vil ha med 

lokale guide som gar gått turen mange 

ganger før. Dagsetappene vil være på 

seks til ni timer. Terrenget varierer mye.  

Gjennom olivenlunder og frodige enger, 

opp bratte åser, smale stier ned trange 

fjellkløfter, og over tørre ørkenlandskap. 

Deltakerne må være i god fysisk form og 

innstilt på å sove i sovepose på matter på 

gulvet eller i telt. Turen er på ca. 160 km. 

Bagasjen blir kjørt i bil, men man må 

bære det som trengs for en dagsetappe 

av mat og klær. Turen gir et møte med 

palestinere og deres hverdag.  



 LØRDAG 23. NOVEMBER 

Judeaørkenen, Mar Saba  

Vi kjører til Nabi Musa og går så en 

bratt og varm sti gjennom Judea-

ørkenen til det flotte klosteret Mar 

Saba, som ligger i en fjellkløft ved  

Kedronbekken. Vi blir kjørt til et  

privat campingområde i nærheten av 

klosteret for middag og overnatting i 

telt eller under åpen himmel.  

 

SØNDAG 24. NOVEMBER  

Jeriko - Betlehem  

Denne dagen kommer vi til målet for 

vandringen. Vi går opp fra ørkenen til 

Betlehemsmarkene og videre den  

veien hyrdene gikk opp til Betlehem. 

Høydepunktet er besøk i Fødselskir-

ken med grotten Maria skal ha født 

Jesus. Middag og overnatting på hotell 

i Betlehem 

 

MANDAG 25. NOVEMBER 

Jerusalem 

Denne dagen skal vi til Jerusalem.  

Bussen henter oss og kjører oss til 

Oljeberget. Herfra vandrer vi ned til 

Getsemane. Vi går opp Via Dolorosa 

til Gravkirken. Etter lunsj besøker vi 

Holocostminnesmerket Yad Vashem 

kollektivet i Aqraba. Dagens mål er  

Duma, med middag og overnatting i 

privathus.  

 

TORSDAG 21. NOVEMBER  

Duma - Jeriko 

Denne dagen skal vi gå ca. 18 km.  

Turen går ned den dramatiske Wadi  

Auja. Dette er en trang fjellkløft der 

stien slynger seg mellom store stein-

blokker eller går høyt oppe i fjell-

sidene. Vi ender nede i den varme og 

tørre Jordandalen, like ved Aujakilden. 

Derfra blir  vi kjørt med bil til Jeriko. 

Middag og overnatting på hotell i  

Jeriko. 

 

FREDAG 22. NOVEMBER  

Wadi Quelt, St. Georg klosteret, 

Døpeplassen og Dødehavet 

Dagens etappe er på 10 km. Vi går den 

eldgamle pilegrimsveien opp den 

trange kløfta Wadi Quelt til St. Georg-

klosteret. Der blir vi hentet med buss 

og kjørt til Jeriko. Etter lunsj blir det 

en tur til Kaser El Yahud, døpestedet 

der Johannes døpte Jesus og det blir 

også mulighet for et bad i Dødehavet, 

før vi vender tilbake til hotellet i Jeriko 

for middag og overnatting.  

 

Bussen kjører oss så tilbake til hotellet 

i Betlehem for middag og overnatting.  

 

TIRSDAG 26. NOVEMBER 

Betlehem - Norge 

Tidlig henter bussen oss og kjører oss 

til flyplassen. Avreise fra  Tel Aviv  

kl. 08.45 via Istanbul til Oslo. Ankomst 

Oslo kl. 16.20.  

 

Jerusalem 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 14. november 2019 

TK1752 Oslo - Istanbul  11.40 17.35 

TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20.35 21.45 

 

Hjemreise fra Israel - 26. november 2019 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08.45  12.15 

TK1753 Istanbul - Oslo 14.25 16.20 

 

BOSTEDER 

12-13/11 Galilee Hotel i Nazareth 

13-14/11 North Gate Hotel i Jenin 

14.-15/11 Private hjem i Zababdeh 

15.-16/11 Private hjem i Fara’a 

16.-18/11 Al-Yasmin Hotel i Nablus 

18.-19.11. Private hjem i Duma 

19.-21.11. Al-Bayara Hotell i Jeriko 

21.-22.11. Privat campingområde ved Mar Saba 

22.-24.11. Casa Nova Hotel i Betlehem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende overnat-

tingssteder. Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS FRA OSLO 

Kr. 23.650,- 

Enkeltromstillegg kr. 2500,- (begrenset 

antall)  

 

Tilslutning fra andre flyplasser på førespørsel 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybillett Oslo - Tel Aviv t/r   

• Flyavgifter pr. mars 2019, kan endre seg noe 

• Busstransport ihht. oppsatt program 

• Transport av bagasje underveis  

• Inngangspenger ihht. turprogrammet 

• 8 overnattinger i gjestehus/hotell i dobbeltrom 

• 3 overnattinger i private hjem 

• 1 overnatting i telt/under åpen himmel 

• Måltider: 12 frokoster, 10 lunsjer og  

12 middager 

• Engelsktalende lokalguide  

• Norsk reiseledertjeneste 

• Hefte med tidebønner/sanger 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, lokalguider, sjåfører 

(ca. 80 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 

Bebudelsens kirke Nasareth Appelsin 

St. Georg klosteret Wadi Quelt 

BESTILLINGSVILKÅR 

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

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

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. Tillegg ved mindre antall reisende. 

• 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. 

Ved sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen.  

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. 

På tur 


