
Reiseleder: Birger Unneland Håvik 

Rundreise i Israel med fridager i Netanya 

REISE TIL ISRAEL 

21. - 31. mars 20 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 21. MARS 

Norge - Israel 

Vi reiser med SAS fra Haugesund til 

Oslo og Lot videre til Warzsawa og 

Tel Aviv. Ved ankomst Tel Aviv står 

buss og venter på å ta gruppen til 

Jerusalem Tower hotel i Jerusalem. 

Dere får assistanse på flyplassen av 

vårt Smile personale. Ikke måltid ved 

ankomst, dere får mat på flyet.  

Det er mulig å starte reisen i Oslo. 

 

SØNDAG 22. MARS 

Jerusalem og Betlehem 

Vi skal i dag først besøke Pinseven-

nenes arbeid i Eitanim. Besøket her 

vil ta ca. 2 timer. Så besøker vi Yad 

Vashem, minnesmerket over falne 

jøder under annen verdenskrig. På 

ettermiddagen besøker vi Hyrde-

markene og Fødselskirken i Betle-

hem. Her får vi en palestinsk guide. 

Retur til Jerusalem. Frokost og mid-

dag inkludert. 

 

 

 

 

 

MANDAG 23. MARS 

Jerusalem 

Vi begynner dagen med besøk på 

Oljeberget hvor vi har en fantastisk 

utsikt over Jerusalem og områdene 

omkring. Så spaserer vi ned til Get-

semane via Tårekirken. Vi har bestilt 

tid i Getsemanehagen for gruppen kl 

09.30. Deretter spaserer vi over Ke-

dronbekken og inn Løveporten til 

Gamlebyen. Vårt første stopp er Be-

tesda Dam. Videre til Gabbata hvor 

Jesus ble domfelt av Pilatus. Vi fort-

setter Via Dolorosa til Gravkirken. 

Resten av dagen er fri. Frokost og 

middag inkludert. 

 

TIRSDAG 24. MARS 

Jerusalem 

I dag har vi ikke buss. Vi begynner 

dagen ved Gordons Golgata og den 

tomme grav. Her skal vi være kl. 

09.00. Deretter spaserer vi inn Da-

maskusporten til Gamlebyen og ned 

til Klagemuren. Deretter opp til Ha-

negalskirken og videre til Nattverds-

salen på Mt. Sion. Så skal vi ned til 

Davidsbyen og ned Warrens Shaft til 

Gihonkilden og Siloadammen. Deret-

ter spaserer vi tilbake til hotellet. 

Frokost og middag. 

Genesaretsjøen 

Masada 

Kapernaum 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 21. mars 2020 

SK 309 Haugesund - Oslo 07.05 08:00 

LO 482 Oslo - Warszawa 10.40 12:40 

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

 

Hjemreise fra Israel - 31. mars 2020 

LO 156 Tel Aviv - Warszawa 11:25 14:20 

LO 483 Warszawa - Oslo 16:50 18:55 

SK 324 Oslo - Haugesund 21:50 22:40 

 

BOSTEDER 

21-25/3 Hotel Jerusalem Tower, Jerusalem 

25-28/3 Hotel Restal, Tiberias 

28-31/3 Hotel Margoa, Netanya 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Birger Håvik bor i Haugesund. Han 

er utdannet sykepleier og har arbeidet 

i mange år som høyskolelektor ved 

sykepleierutdanningen. Han har vært 

mange turer til Israel som reiseleder, 

derav 2 studieturer med sykepleier-

studenter. Han har også arbeidet 3 

måneder i Israel som volontør.  

Velkommen med på reise rundt i 

Israel! Vi besøker steder som er 

kjent fra Bibelen både i Jerusa-

lemsområdet og i Galilea. 

 



 FREDAG 27. MARS 

Nordre Israel 

Bussen tar oss opp til Naftalifjellene 

langs grensen til Libanon og guiden 

vil fortelle litt om forholdene mel-

lom Israel og Hisbollah. Vi stopper i 

Caesarea Filippi hvor en av elvene 

som renner ut i Genesaretsjøen be-

gynner. Vi fortsetter så opp på Go-

lanhøydene til fjellet Ben Tal, 1160 

moh. Her har vi en fantastisk utsikt 

over Golan, langt inn i Syria og opp 

til Hermon fjellet. Turen fortsetter 

over Golan hvor vi stopper ved 

Fredsutsikten før vi kjører ned 

Yarmukdalen (Goghopensdal) til 

Yardenit ved Jordan elven. Frokost 

og middag. 

 

LØRDAG 28. MARS 

Nasaret - Netanya 

Oppholdet i Galilea er snart over. 

Det er bare Nasaret som gjenstår, 

og det blir første besøk i dag. Her 

besøker vi Nasaret Village - hvor de 

har bygd opp en liten landsby slik 

som antakelig byen så ut på Jesu tid, 

og hvor de viser frem hvordan dag-

liglivet var på Jesu tid. Vi skal også 

ONSDAG 25. MARS 

Dødehavet - Tiberias 

Etter frokost tar bussen oss gjennom 

Judaørken og ned til jordens laveste 

punkt, Dødehavet, og til Masadabor-

gen. Her tar taubanen oss opp ca. 

400 meter til borgen hvor vi får hø-

re den fantastiske historien om jøde-

nes kamp mot romerne i år 73 e.kr. 

Det blir tid til bading i Dødehavet 

før vi besøker Jeriko og setter kur-

sen nordover Jordandalen og opp til 

Tiberias ved Genesaretsjøen. Over-

natting på hotell Restal. Frokost og 

middag inkludert. 

 

TORSDAG 26. MARS 

Områdene ved Genesaretsjøen 

Dagen starter med båttur på Genes-

aretsjøen. Så videre til Bergpreken-

stedet. Herfra spaserer vi ned til 

Mensa Kristi hvor Jesus åpenbarte 

seg for disiplene etter oppstandel-

sen. Deretter til Kapernaum, Jesu 

egen by. Så forsøker vi å ta et bad i 

Genesaretsjøen. Det blir også et 

kort besøk i Safed denne dagen før 

vi er tilbake i Tiberias. Frokost og 

middag inkludert. 

opp til utsiktspunktet hvor vi ser 

over til byen Nain før vi fortsetter 

over Jizreelsletten (Harmageddon) 

og opp på Karmelfjellet hvor profe-

ten Elias hadde sitt hjemsted. Så 

langs kysten til Caesarea ved havet 

for et besøkt før vi kjører ned til 

badebyen Netanya og til vårt hotell 

Margoa. Frokost og middag. 

 

SØNDAG OG MANDAG  

29. - 30. MARS 

Netanya 

Fridager i Netanya. Vi nyter solen, 

sommeren og sjøen. Frokost og mid-

dag. 

 

TIRSDAG 31. MARS 

Israel - Norge 

Det blir avreise fra hotellet etter 

frokost. Det er flyavgang fra Tel Aviv 

på formiddagen slik at dere rekker 

tilslutningsfly til Haugesund. Dere får 

assistanse på flyplassen i Tel Aviv.  

Caesarea Filippi 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR. 20.490,- pr person 

Fratrekk kr. 1000,- for de som reiser fra Oslo. 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Haugesund - Oslo - Tel Aviv t/r 

• Flyavgifter kr. 2.045,- (kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv 

• Transport flyplass - hotell - flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Taubane til Masada 

• Frokost og middag alle dager 

• Rundreise i følge oppsatt program 

• Inngangspenger til severdigheter 

• Skandinavisktalende guide på hele rundreisen 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hotell med USD 80,- pr 

person 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Enkeltromstillegg kr. 5.620,- 

• Reiseforsikring 

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 

Hiskias tunnel Netanya 

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. 


