
Turteam: Jørgen H. Kristiansen & Steinar Kristiansen  

 Ariel Frøytland (norsk hebraisktalende guide) 

Turen passer perfekt for deg som ikke har mulighet til å ta fri over lengre tid.  

ISRAEL FØR OG NÅ - KORTVERSJON 

17. - 22. april 



Denne turen passer perfekt for deg som ikke har mulighet til å ta fri over lengre tid. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 17. APRIL 2020 

Utreisedag - Tel Aviv - Jerusalem 

Utreise med morgenfly fra Oslo. For 

tilreisende fra andre byer anbefaler vi 

overnatting ved Gardermoen. Vi kan 

være behjelpelig med tilslutningsbillet-

ter og booking av overnatting. Tidlig 

utreise gjør at vi ankommer Tel Aviv 

ca. 15.00. Vi skal overnatte tre netter 

på Prima Kings hotell i Jerusalem. 

Første kvelden blir det mulighet for 

vandretur i Gamlebyen eller kafébesøk 

i handlegaten Ben Yehuda. Vi har en 

kort samling på hotellet om kvelden, 

samtidig som sabbaten (jødenes hvile 

og gudstjenestedag) starter.  

 

LØRDAG 18. APRIL 

Jerusalem 

Vi starter dagen på Oljeberget med sin 

flotte panoramautsikt over den sentra-

le delen av Jerusalem. Turen går vide-

re gjennom Getsemane, til Via Dolo-

rosa og Gravkirken. Vi vandrer gjen-

nom gamlebyen ut Damaskusporten. 

Vi avslutter den bibelhistoriske rund-

turen i Gordons Golgata (også kalt 

Gravhagen). Middag og kort samling 

på hotellet.  

 

 

 

SØNDAG 19. APRIL 

Jerusalem 

Om formiddagen besøker vi Holo-

caustmuseet Yad Vashem. Om etter-

middagen får vi på Det Israelske Mu-

seum blant annet se Dødehavsrullene 

og en modell av Jerusalem i eldre tid. 

Om kvelden legges det til rette for 

shopping på Mamilla. Middag og kort 

samling på hotellet.  

 

MANDAG 20. APRIL 

Jordanelven, Qumran, Dødehavet 

Vi setter oss på bussen og har første 

stopp elven Jordan og det som regnes 

som stedet hvor Jesus ble døpt. Vide-

re besøker vi Qumran. Her blir det 

mulighet for å bade og flyte i Dødeha-

vet. Om ettermiddagen tar vi turen 

opp på Herodes den stores palass og 

feriested, Masada. Fjellfestningen for-

teller en gripende historie om romer-

nes forfølgelse av jødene rundt år 66-

72. e.Kr. Kabelbane opp østsiden og 

vandretur ned vestsiden. Her møter 

bussen oss og frakter oss gjennom 

Negevørkenen til Be’er Sheva. Her 

skal vi overnatte én natt på Kibbutz 

Kramim. Middag på hotellet.  

 

Simon Peres senter for fred og innovasjon  

Tel Aviv 

Modell av tempelet, Det Israelske Museum 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 17. april 2020 

LO 482 Oslo - Warszawa 10:45 12:40 

LO 155 Warszawa - Tel Aviv 15:25 20:10 

 

Hjemreise fra Israel - 22. april 2020 

LO 156 Tel Aviv - Warszawa 11:25 14:25 

LO 483 Warszawa - Oslo 16:50 18:50 

 

Alle klokkeslett i lokal tid. Israel 1 time før Norge. 

Det vil si at vi lander i Tel Aviv 19:10 norsk tid. 

 

BOSTEDER 

17. - 20. april: Prima Kings hotell, Jerusalem 

20. - 21. april: Kibbutz Kramim, Beer Sheva 

21. - 22. april Metropolitan hotell, Tel Aviv 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

Bli kjent med Israels historie. Opplev 

en velutviklet, innovativ og ung nasjon. 

Møt mennesker, kultur og tradisjon. 

Jødenes hjemland og kristentroens 

midtpunkt får vårt fokus i en kompri-

mert rundtur. Flere av kveldene blir 

det samlinger, med tid for refleksjon 

og møter med aktuelle representanter 

for israelernes samfunnsliv. 



 

TIRSDAG 21. APRIL 

Be’er Sheva – Sderot – Tel Aviv 

Om morgenen setter vi kursen mot 

Sderot. Den lille byen ligger på en 

høyde som lar oss se inn i Gaza. Vi 

skal få møte mennesker som lever her 

og høre om deres hverdag. 

(Forbehold om programendring av 

sikkerhetsmessige årsaker.) Om etter-

middagen besøker vi The Peres Cen-

ter for Peace and Innovation, som ble 

grunnlagt i 1996 av tidligere president 

Shimon Peres. Solnedgangen ser vi fra 

badestranden i Tel Aviv. Middag og 

overnatting på Metropolitan hotell.  

 

ONSDAG 22. APRIL 

Hjemreise 

Hjemreise med morgenfly gjør at vi er 

tilbake i Oslo om ettermiddagen.  

Vi får oppleve å flyte i Dødehavet 

TURTEAMET BESTÅR AV: 

Jørgen Haugland Kristiansen (f.1976) har fra 

2011 vært varaordfører i Kristiansand kom-

mune. Han er utdannet siviløkonom fra Uni-

versitetet i Agder og Oregon State Universi-

ty (USA). Han har arbeidet som aksjemegler 

og bedriftsrådgiver i bank.  

 

Steinar Kristiansen (f. 1980) er markedsleder i 

Plussreiser og har tidligere jobbet som 

forlegger, forfatter og politiker. Steinar har 

rik erfaring fra reiseliv med turer til 74 ulike 

land, inkludert flere turer til Israel, 

noen av dem også som reiseleder.  

 

Reiselederne er brødre og bosatt på 

Flekkerøy i Kristiansand kommune. 

 

Guiden Ariel Frøytland er Israelsk statsborger, 

snakker hebraisk og er fra 2019 sertifisert 

guide i Israel. Han er ansatt i Plussreiser og 

er koordinator i stiftelsen Lev Leman, som 

yter hjelp til nye immigranter i Israel.  

HØYDEPUNKTER PÅ TUREN 

• Påskens historiske steder i Jerusalem 

• Gordons Golgata (Gravhagen) 

• Det Israelske Museum 

• Jesu dåpsplass i Jordanelven 

• Qumran: Dødehavsrullene 

• Bading i Dødehavet 

• Klippefestningen Masada 

• Abrahams brønn i Be'er Sheva 

• Sderot Media Center (ved Gaza) 

• Peres-senteret for fred og innovasjon 

• Bading med solnedgang i Middelhavet 

Jørgen H. og Steinar Kristiansen (tv.) 

Turen gir også et innblikk i sikkerhetsituasjonen i Israel 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS: 15.950,- 

 

Enkeltromstillegg kr 4.150,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.615,- (pr. mai-19, kan endres) 

• Hele rundreisen og alle utflukter i henhold til 

det oppsatte programmet. 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder 

slik det fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Norsk– og hebraisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør 

55 USD (betales i kontanter under turen) 

• Drikke til maten 

• Øvrige måltider 

• Forsikringer  

 

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 

Klagemuren 

Gravhagen, Gordons Golgata 

Alle nasjoners kirke - ved Getsemane 

Klippefestningen Masada ved Dødehavet 

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. 

Simon Peres senter for fred og innovasjon  


