
3. - 11. november 2019 

Reiseleder:  Bjarne Bjelland 

  

RUNDREISE I ISRAEL 



DAGSPROGRAM 

 

SØNDAG 3. NOVEMBER 

Norge - Israel 

Avreise fra Gardermoen kl 1300 

med Lufthansa. Etter en mellomlan-

ding i Frankfurt ankommer vi Tel 

Aviv kl 2300. Her blir vi møtt og 

fulgt ut til den ventende bussen 

som tar oss til Hotel Prima Link ca 

20 minutter fra flyplassen.  

 

MANDAG 4. NOVEMBER  

Tel Aviv - Tiberias 

Første besøk er Joppe. Så kjører vi 

oppover langs Middelhavskysten til 

Nasaret hvor vi besøker Nasaret 

Village og Bebudelseskirken. Det er 

også mulig med et besøk på ut-

siktspunktet hvor vi kan se over til 

byen Nain, Taborfjellet og Harma-

gedonnsletten. Dette stedet er 

knyttet til der jødene ville drive 

Jesus utfor stupet i Luk. 4. Så går 

turen videre til Tiberias og hotell 

Restal for overnatting. 

 

 

 

TIRSDAG 5. NOVEMBER  

Områdene ved Genesaret-

sjøen 

Vi begynner dagen med båttur på 

Genesaretsjøen. Deretter besøker 

vi Bergprekenstedet, spaserer ned 

til Mensa Kristi hvor Jesus møtte 

disiplene etter oppstandelsen, Joh. 

21. Vi fortsetter så til Jesu egen by, 

Kapernaum før vi kjører opp på 

Golanhøydene til fjellet Ben Tal 

1.165 moh. På vei tilbake til Tibe-

rias kjører vi over Golan og ned 

Yarmukdalen (Goghopensdal) 

 

ONSDAG 6. NOVEMBER  

Galilea - Jerusalem 

Bussen tar oss ned Jordandalen 

langs Jordenelven og vi stopper i 

Qasr El Yehud hvor Jesus ble døpt 

av Johannes, (Joh. 1.29) i elven Jor-

dan. Vi fortsetter så til Dødehavet 

for et bad før vi besøker Masada-

borgen. På vei opp til Jerusalem og 

vårt hotell Prima Kings kjører vi 

gjennom Judaørkenen. 

 

 

 

Qasr El Yehud 

Gamlebyen, Jerusalem 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 3. november 2019 

LH 861 Oslo - Frankfurt 13.00 15:10 

LH 690 Frankfurt - Tel Aviv 17:55 23:00 

 

Hjemreise fra Israel - 11. november 2019 

LH 695 Tel Aviv - Frankfurt 08:00 11:40 

LH 862 Frankfurt - Oslo 13:00 15:00 

 

BOSTEDER 

3-4/11 Hotel Prima Link, Petah Tikva 

4-6/11 Hotel Restal, Tiberias 

6-11/11 Hotel Prima Kings, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Bjarne Bjelland er styremedlem og 

fylkessekretær  i "Ordet og Israel". 

Har jobbet som volontør i Sar El i Is-

rael i to perioder. Tidligere bystyre-

representant i åtte år for KrF i Stav-

anger. Vært i Israel mange ganger tidli-

gere og er opptatt av Israel både poli-

tisk og bibelsk. Aktiv skribent i media 

hvor Israel settes på kartet. 

Velkommen med på rundreise i Israel!  

På denne turen besøker vi sentrale steder 

som er kjent fra Bibelhistorien. 

 



 SØNDAG 10. NOVEMBER  

Fridag i Jerusalem 

(ikke guide/buss) 

Det eneste som står på program-

met i dag er besøk i Gordons Gol-

gata. Her har vi reservert plass kl 

10. Resten av dagen er til egen dis-

posisjon i Jerusalem. Vi har ikke 

buss eller guide i dag. De som øns-

ker det kan besøke Hertzel Mu-

seet. 

 

MANDAG 11. NOVEMBER  

Israel - Norge 

Det blir tidlig frokost i dag. Vi må 

kjøre tidlig fra Jerusalem for å rek-

ke flyavgang fra Tel Aviv kl 8. Vi 

lander på Gardermoen kl 15. 

TORSDAG 7. NOVEMBER  

Jerusalem 

Første besøk i dag er Oljeberget. 

Herfra spaserer vi ned til Getsema-

ne via Tårekapellet. Bussen tar oss 

så over til Vest-Jerusalem og Yad 

Vashem som er minnesmerket 

over falne jøder under annen ver-

denskrig. 

 

FREDAG 8. NOVEMBER  

Jerusalem 

I dag skal vi besøke Klagemuren, 

Davidsbyen, Warren shaft og 

Gihon kilden samt Siloadammen. 

De som ønsker å gå gjennom 

Hiskiatunnellen (530m) må ha 

shorts, sko som tåler vann og lom-

melykt. Vi har guide, men ikke buss 

i dag. 

 

LØRDAG 9. NOVEMBER  

Betlehem og Hyrdemarkene 

Bussen tar oss med ut til Hyrde-

markene og Betlehem hvor vi mø-

ter vår palestinske guide. Etter at vi 

har returnert til Jerusalem er etter-

middagen fri. 

Betesdadam 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR PERSON KR 23.845,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Stavanger - Tel Aviv tur/retur 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst  

og avreise 

• Transport flyplass - hotell - flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Taubane til Masada 

• Frokost og middag alle dager - ikke middag 10.nov 

• Rundreise ifølge det oppsatte program 

• Inngangspenger til severdighetene 

• Skandinavisktalende guide på rundturen 

• En fri leder 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hotell USD 65 pr person 

(legges i konvolutt og leveres reiseleder ved an-

komst Israel) 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Reiseforsikring 

• Tillegg for enkeltrom kr.  6.990,- 

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. 

• Minimumsantall på denne gruppen er 20 deltakere.  

• Depositum for turen er kr 2.000,- 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 reisebe-

tingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


