VÅRBLOMSTRINGSTUR TIL ISRAEL
19. - 29. februar 2020
Turteam: Jon Erling og Anne Kirsti Henriksen

Rundreise med Bibeltimer/Minibibelskole på turen og Ariel Frøytland som guide.

Er du interessert i Israels land,
folk, historie og kultur, og har lyst
til å oppleve «Landet der det
skjedde, skjer, og der det kommer til å skje» som du kjenner fra
Bibelen? Er du opptatt av dagens
situasjon i Midt-Østen og har vært
flere ganger i Landet før, og ønsker et annerledes opphold og ferie? Lytte til bibeltimer, og få utlagt det profetiske Ord, på en måte du lett vil forstå? Nyte solen og
varmen, med ca. 18 `C i Middelhavet. Da kan virkelig denne turen
være midt i blinken for deg!
Vi har også lagt den opp slik, at
også for førstegangsreisende, er
dette en passende tur.
REISELEDER

DAGSPROGRAM

Jon Erling Henriksen er pastor i
Pinsemenigheten Zion Bryne, reisesekretær i Norske Pinsevenners Arbeid i Israel og fast redaktør i kontaktblandet Sjibbolet. Han er godt kjent i
Israel og har vært reiseleder tidligere.
Anne Kirsti er ektefelle og har også
vært i Israel med gruppe.

ONSDAG 19. FEBRUAR
Utreisedag Norge - Israel

Ariel Frøytland er koordinator i
stiftelsen; 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 er nå autorisert
guide.

Vi skal også få treffe, og bli kjent
med flere israelere under turen.
Dette blir naturlig flettet inn på
passende dager og kveldssamlinger. Gled dere!
FLYTIDER
Utreise fra Norge - 19. februar 2020
TK 1752 Oslo - Istanbul
11.40 17:35
TK 864 Istanbul - Tel Aviv
20:35 21:45
Hjemreise fra Israel - 29. februar 2020
TK 865 Tel Aviv - Istanbul
08:45 12:15
TK 1753 Istanbul - Oslo
14:20 16:20

BOSTEDER
19-22/2 Hotel Montefiore, Jerusalem
22-26/2 Hotel Ginnosar Village, Tiberias
26-29/2 Hotel The Seasons, Natanya.
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.
Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

Vi har avreise med Turkish Airlines fly
fra Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Pa flyplassen i Tel Aviv star buss og venter for
a kjøre gruppen til vart hotell i Jerusalem, hvor vi skal starte var rundreise i
Landet pa Hotel Montefiore. Mulig a bestille tilslutningsbilletter med SAS.

TORSDAG 20. FEBRUAR
Jerusalem
I dag skal vi fa se store deler av Jerusalem. Vi starter med panoramautsikten
ifra Oljeberget over byen, og ser bymuren og Tempelplassen godt her ifra. Deretter besøker vi «Alle Nasjoners Kirke» i
Getsemane, før vi gar inn i Gamlebyen
og starter for fullt var oppdagelsesferd i
det helt unike Jerusalem. Vi skal besøke
omradene hvor «Mikve Israel» var pa
Templets tid. «Brichot Hazon» og Betesda dammen. Deler av Via Dolorosa, se
restene av en av Keiser Hadrians 4 Triumfbuer i Ilia Capitolina fra det II. Arhundre etter Kristus. Ga inn under byen,
og se vannbassenger fra Jesu tid, og byens gateniva fra samme tid. Besøker
Vestmuren/ Klagemuren. Gar igjen
«under jorden» for a se utgravningene
fra hvordan deler av Jerusalem sa ut
varen ar 70 etter Kristus. Vi vandrer
gjennom Cardogaten, som var hovedgaten i Jerusalem for 1400 ar siden. Vi besøker 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 21. FEBRUAR
Jerusalem
I dag starter vi dagen med et besøk i
Gordons Golgata. Deretter ser vi pa ruinene etter den «III. Mur» fra ar 70 e.Kr.
før vi krysser byen fra øst til vest, og
gjør et kort, men viktig, besøk pa Holocaust museet «Yad Vashem». Det er fredag, og folket forbereder seg til Shabbaten. 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 Shabbatmaltidet, har vi en fellessamling.

LØRDAG 22. FEBRUAR
Judeaørken – Jordandalen –
Tiberias
Vi sier «pa gjensyn» til Jerusalem for
denne gangen, og reiser østover mot
Dødehavet. Vart første stopp blir; «Den
barmhjertelige Samaritans herberge».
Deretter til Qumran, hvor man fant
«Dødehavsrullene». Bading i Dødehavet
for den som har lyst, her hvor alle kan
lese hebraisk flytende! ☺ Før vi kjører
nordover i Jordandalen, gjør vi et stopp i
«Qasl Elyahud» Jesu Dapsplass ved Jordanelven. Like før Gennesaretsjøen skal
vi ga en kort tur i en Daddelpalmelund,
og fa se den «Glemte Øy». Før vi kommer til hotellet tar vi en liten rundtur pa
beina i Tiberias by, og nyter bl.a. byens
flotte strandpromenade. Vi skal bo i Ginnosar Village Hotel i Tiberias.

SØNDAG 23. FEBRUAR
Galilea, båttur på Gennesaretsjøen
I dag er det søndag, og hva er vel da mer
naturlig enn a starte dagen med en battur pa «Søndagsskolesjøen»? Fra baten

kan vi lett peke ut de kjente plassene i
fra Det Nye testamentet; Magdala
(Migdal), Saligprisningens berg, Kapernaum (Jesu by), Beit Zaida m.m. Deretter
reiser vi opp til Safed, og besøker arkeologiske utgravninger som fa, eller kanskje ingen nordmenn før har sett. Herifra forsetter vi til Naturreservatet Tel
Dan. Stiger opp pa Golan høyden, kjører
igjennom druserlandsbyer, og avslutter
med en smakfull overraskelse i kibbutz
Ein Zivan. En ny fantastisk dag.

MANDAG 24. OG TIRSDAG 25.
FEBRUAR
Mini Bibelskole ved Gennesaretsjøen
Du har fri, og kan kose deg ved Gennesaretsjøen, Tiberias og/eller lytte til Bibeltimer her i området hvor Jesus selv bodde,
og gjorde tegn og under i en periode av
sin tid på jord!
Tilbud for mandagen er:
Kl. 09.00 Bibeltime I, ved Jon Erling
Kl. 17.00 Bibeltime II, ved Jon Erling
Kl. 20.30 Bibeltime III, ved Jon Erling.
Tilbud for tirsdagen er:
Kl. 09.00 Bibeltime IV, ved Jon Erling
Kl. 17.00 Bibeltime V, ved Jon Erling.

ONSDAG 26. FEBRUAR
Nye plasser i Galilea - Acco Karmelfjellet
Vi forlater Tiberias og Gennesaretsjøen
for denne gang. I dag tror jeg dere alle
sammen skal fa se 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 ar 66-73. Over 800 ar gammel
Korsfarerborg/festning. Gled dere. Vi
besøker ogsa byene Akko og Haifa, Karmel fjellet. Cæsareas akvedukter, og til
vart hotell, The Seasons, ved Middelhavet i Natanya.
Her skal vi na slappe av, og ha virkelig
ferie. Middelhavet har en temperatur pa
ca. 18 grader, noe barn og voksne setter
stor pris pa.
Det blir tilbud om Bibeltimer og fellessamlinger. Reiseledere og guide star
klare til a hjelpe og veilede dere som
skulle ønske a reise rundt i Landet pa
egenhand pa de kommende fridager.
Landet er lite, og buss og tog er rimelige
a ta. Kos dere!

FREDAG 28. FEBRUAR
Fridag i Natanya ved Middelhavet

TORSDAG 27. FEBRUAR
Fridag i Natanya ved Middelhavet

LØRDAG 29. FEBRUAR
Hjemreise

Nyt dagen. Byens flotte og lange strandpromenade, gagate, badestrand og et
mangfold av butikker. Dette er dagen a
handle Dødehavsprodukter o.l. For deg
som vil reise til Tel Aviv, Haifa eller Jerusalem f.eks. er bussforbindelsene gode, rimelige og enkle a ta.

Vi sjekker sa ut av hotellet, og blir fraktet gjennom sletten, og dens fantastiske
fruktbare marker, med buss til BenGurion flyplass i Tel-Aviv.

Tilbud for dagen:
Kl. 09.00 Morgenbønnsamling med et
«Ord for dagen».
Kl. 20.30 Kveldssamling med sang og
frie vitnesbyrd

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Det gar mot shabbat og helligdag i Landet. Folket hviler, og vi sammen med
dem. Dere kjenner for lengst til alle mulighetene i og rundt denne herlige plassen og byen Natanya. Nyt dagen!
Tilbudene for dagen som vi setter opp
for deg er:
Kl. 09.00 Morgenbønnesamling med et
«Ord for dagen».
Kl.10.00 Vi går til byens store markedsplass (for den som har lyst, selvfølgelig).
Kl. 17.00 Kort fellessamling, hvor vi
oppsummerer vare opplevelser, og tegner inn pa vare karter hvor vi har vært.
Kl. 20.00 Vi gar ut pa byens flotte Gagate
sammen med folket i det Shabbaten har
godt ut, og ei ny arbeidsuke starter.

Vi sier Le`hitra`ot, pa gjensyn, til Israel
for denne gang. Og vi gleder oss allerede
til neste tur, (om vi far leve og Herren
dryger, og gir oss enda en gang en slik
mulighet).

PRIS VED MIN. 20 BETALENDE
TOTAL 19.870,PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur
• Flyavgifter kr. 1.810,- (pr. mar -19, kan endres)
• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet
• Opphold i dobbeltrom på hotellene
• Halvpensjon dvs. frokost og middag
• Inngangsbilletter til alle besøksteder slik det
fremgår av dagsprogrammet
• Norsk reiseledelse
• Norsktalende guide, Ariel.
IKKE INKLUDERT:
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfører med
90 USD
• Drikke til inkluderte måltider
• Enkeltromstillegg: kr. 6.000,• Reiseforsikring (alle må ha).

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 reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Turen bestilles på plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

