
Turteam:  Wenche Frøytland og Evy Tønnessen 

med Ariel Frøytland som guide.  Rundreise med vandring i blomsterenga i 

Galilea og på Golanhøyden, bestige fjelltopp i Negev og kjente bibelske steder. 

VÅRTUR TIL ISRAEL 

12. - 22. mars 2020 



DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 12. MARS 

Utreise 
Avreise fra Norge. Vi ankommer Tel Aviv, 

Ben Gurion internasjonal airport på kvel-

den, og blir kjørt med buss til hotellet 

vårt, Gilgal i Tel Aviv. 

 

FREDAG 13. MARS 

Boker tov Israel = God morgen 

Israel 
Etter en god frokost tar vi av sted på 

sightseeing i Tel Aviv. Første stopp er et 

besøk på Palmach museet, der vi får et 

innblikk i historien om hvordan under-

grunnshæren av sionistiske jøder i fra 

1941 var med og kjempet for at Israel 

skulle opprettes. Etterpå blir det gatelangs 

i byen, med besøk i blant annet Neve Ze-

dek, det store Carmel markedet med 

frukt og grønt osv., Nachalat Benyamin, 

kunstner gate med masse brukskunst og 

artisterier og den kjente shopping gata 

Sheinkin Street. De som vil fortsette gate-

langs utover ettermiddagen gjør det, de 

som vil ha et bad på Tel Avivs flotte stren-

der rekker det før felles sabbatsmåltid på 

hotellet. Vi samles etter måltidet til litt 

info og bli kjent kveld på hotellet. 

 

LØRDAG/SHABBAT 14. MARS 

Fridag i Tel Aviv v/ Middelhavet. 

Dagen til fri disposisjon! Det er sabbat og 

vi nyter fridagen sammen med folket i 

Landet. Om noen ønsker det er det mulig 

å gå på møte i messiansk forsamling. Dette 

er dagen for bading og strandliv, en vand-

retur til gamle Jaffa er å anbefale. Flott å gå 

langs strandpromenaden. Felles middag på 

hotellet på kvelden.  De som ønsker det 

er velkomne til å gå ut på byen når sabba-

ten går ut og ei ny uke begynner. 

 

SØNDAG 15. MARS 

Lehitraot = på gjensyn Tel Aviv 

Vi har tidlig frokost og gjør oss klar til en 

ny og spennende dag. Kjører nordover på 

kystsletta og opp på Karmel-fjellet, via 

Zichon Yakov hvor vi tar et lite stopp. 

Kommer til Arbel-høyden i nordenden av 

Genesaretsjøen ca. midt på dagen. Der 

har vi felles lunsj på et gjestehus, før vi 

legger av sted på en flott tur i blomster-

enga. Dette er en litt krevende tur med 

litt klatring og høyder, så balansen må 

være på plass. Nydelig utsikt og blomster i 

mange farger langs stien. Du kan glede 

deg! Gode sko og vann er et must. Etter 

en flott naturopplevelse i blomstrende 

landskap tar vi bussen videre ned til Gene-

saretsjøen, hvor vi får være med på båttur 

i ettermiddagssola. Innsjekking på hotell i 

Tiberias. Felles middag på hotellet. Fri 

kveld. Om noen ønsker å se seg om i Ti-

berias «by night» er det mulighet til det. 

 

MANDAG 16. MARS 

Tiberias – Golan Høyden  

Tenk i dag sitter vi i «Søndagsskole land» 

og spiser frokost nær Genesaretsjøens 

bredd!  Vi har en lang dag foran oss og må 

starte tidlig. Turen går først til Saligpris-

ningsberget, hvor Jesus holdt den kjente 

talen. Vi får høre ord fra Bibelen. Så kjø-

rer vi til Gamla, hvor vi skal ut på fottur 

på «kamelryggen» som Gamla betyr. Gam-

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 12. mars 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.40 17:35 

TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20:35 21:45 

 

Hjemreise fra Israel - 22. mars 2020 

TK 786 Tel Aviv - Istanbul 08:45 12:15 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:20 16:20 

 

BOSTEDER 

12-15/3 Gilgal Hotel, Tel Aviv 

15-16/3 Leonardo Hotel, Tiberias 

16-18/3 Eyal Hotel, Jerusalem 

18-22/3 Nova Hotel , Eilat. 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDERE OG GUIDE 
Wenche V. Frøytland har bodd i Israel, snakker 

hebraisk og har reist mye rundt i Landet gjen-

nom de siste mer enn 25 år, og er gift med 

Ariel ☺. 

Evy Tønnessen fra Kristiansand er barne-

pleier og jobber på Sørlandet Sykehus. Gift og 

har tre barn. Har vært i Israel mange ganger. 

OM GUIDE  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 lan-

det mange ganger.  

For deg som har lyst pa  en va rtur til 
Israel, og er sprek til beins, sa  kan dette 
være turen for deg. Vi skal ut a  vandre i 
blomsterenga i Galilea, og pa  Golanhøy-
den, bestige fjelltopp i Negev ørkenen, 
besøke bibelske og historiske steder og 
bli kjent med israelsk kultur og folk. Vi 
starter i storbyen Tel Aviv og ender opp 
med 3 dager fri i Israels sydspiss, Eilat 
ved Rødehavet. 



 murer (om det er åpnet for sesongen). 

 

ONSDAG 18. MARS 

Lehitraot Jerusalem = på gjensyn 

Jerusalem 

I løpet av denne dagen skal vi kjøre gjen-

nom en stor del av det sørlige, og mer 

ørkenpregede Israel. Vi skal i kveld ende 

opp på Israels sørligste spiss, Eilat, i kveld. 

Før vi drar fra Jerusalem tar vi et kort 

besøk på Holocaustmuseet, Yad Va Shem, 

for å minnes de 6 millioner jøder som ble 

drept under 2. verdenskrig. Vi kjører fra 

en høyde på 1200 moh til verdens laveste 

punkt, Dødehavet 400 m under havet. 

Underveis blir det et kort stopp i Qum-

ran, hvor de viktige Dødehavsrullene ble 

funnet. Så kjører vi sørover og får en god 

pause og bading ved Ein Boqeq. En spesiell 

opplevelse å flyte som en kork i dette 

salte og mineralrikevannet. Turen går vi-

der sørover i Negevørkenen. Vi tar et 

stopp i Yotvata for å strekke på beina, før 

siste etappe til Eilat. Kommer frem til Eilat 

på kvelden og får felles middag.  

 

TORSDAG 19. MARS 

Fridag   

Gjør det du ønsker. Nyt sol og varme. 

Flexi frokost og middag. Bading, snorkling, 

shopping, - dagen er din. Tilbud om felles-

tur til undervannsobservatoriet,- ikke in-

kludert i prisen. (påmelding underveis på 

turen). 

 

la er Galileas «Massada». Her var det et-

ter historiker Josefus utsagn ca. 4000 inn-

byggere som ble slaktet ned av Romerne – 

og ca. 5000 som prøvde å flykte ned de 

bratte skråningene, og dermed mistet livet 

i stedet for å havne i Romernes hender. 

Sterk historie.  Nydelig turterreng og 

mange fugler i dette området. Kanskje får 

vi se ørner som svever over oss? Vi spiser 

lunsj etter turen før vi kjører Jordandalen 

og kommer opp til den Hellige Stad – Je-

rusalem ved tidlig kveld. Vi håper å få opp-

leve solnedgang fra Oljeberget og se 

«Jerusalem av gull». Etter er innholdsrik 

dag sjekker vi inn på hotellet og spiser 

felles middag. Fri kveld. 

 

TIRSDAG 17. MARS 

Boker tov, Jerusalem! Vi våkner 

opp i den hellige stad, Jerusalem! 

I dag må vi regne med å være på føttene 

fra morgen til kveld. Etter god frokost tar 

vi av sted til Gamlebyen, går inn gjennom 

Jaffaporten og gjennom basargatene. Vand-

rer til Vestmuren, jødenes helligste sted 

på jord, Cardo gata, Hurva synagogen og 

satser på å spise lunsj i det jødiske kvar-

ter. Davidsbyen står så på programmet. Vi 

får en liten omvisning og skal gå gjennom 

Heskiastunnelen. Den er fra ca. 700 f.kr. 

og binder sammen Gihon kilden og Si-

loadammen. En opplevelse! De som øns-

ker det kan gå mer i Gamlebyen etterpå.  

Fellesmiddag på hotellet. Fri kveld. 

Tilbud på kvelden, ikke inkludert; 

Mulighet for å gå på lysshow og se Jerusa-

lems 3000 år gamle historie på Jerusalems 

FREDAG 20. MARS 

Fridag  

Gjør det du ønsker.  Tilbud om tur til 

Timna parken, - ikke inkludert i prisen. 

Påmelding underveis på turen. Felles sab-

batsmåltid på kvelden og samling på kvel-

den. 

 

LØRDAG 21. MARS 

Eilat – Negev Ørkenen 

Siste fottur i landet for denne gang. Vi 

drar på morgentur til Salomos fjell. Et flott 

ørkenlandskap og en nydelig utsikt utover 

Eilat og Aqaba når vi når toppen. Fridag og 

siste sjanse for bading og shopping. 

Kl.17.00 Fellessamling, hvor vi oppsumme-

rer våre opplevelser, og tegner inn på våre 

karter hvor vi har vært, samt evaluerer litt 

fra turen. 

Felles middag før vi reiser med nattbuss, 

eller tidlig om morgenen til Ben Gurion 

Air port. Vi er klar for avreise søndag 

morgen, retning Norge. 

 

SØNDAG 22. MARS 

Hjemreise 

Vi sjekker ut av hotellet og blir fraktet 

med buss til Ben-Gurion flyplass i Tel 

Aviv. Sier Le`hitraòt, på gjensyn, til Israel 

for denne gang, og gleder oss allerede til 

neste tur., (om vi får leve og Herren dry-

ger, og gir oss enda en gang en slik mulig-

het). 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR 23.750,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo - Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter med kr. 1.910,- (pr. apr -19, kan 

endres)  

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøks steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Norsktalende guide, Ariel 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med  

     90 USD  

• Enkeltromstillegg kr. 6.150,- 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Reiseforsikring (alle må ha). 

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 

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. 


