
Turteam:  Anne og Ståle Halsne   

Tema for turen er: Jødene - Guds utvalgte folk  

Oppdag og opplev Bibelens land 

21. februar-1.mars 



DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 21. FEBRUAR 

Norge - Tel Aviv 

Vi reiser fra Stavanger kl. 07.40. Vi flyr 

med LOT via Warsawa til Tel Aviv. 

Ankomst kl. 20.10, her venter bussen 

på oss og kjører oss til Metropolitan 

Hotel i Tel Aviv. Etter innsjekk får vi 

en kald tallerken.  

 

LØRDAG 22. FEBRUAR 

Tel Aviv - Galilea 

Vi starter med et besøk i Indepen-

dence Hall i Tel Aviv. Her ble staten 

Israel grunnlagt i 1948. Så drar vi 

nordover langs Middelhavet til Atlit. 

Her var en interneringsleir, opprettet 

av Britene der ulovlige innvandrer til 

Mandat området ble holdt fanget. Tan-

ken var at man skulle hindre at jødiske 

flyktninger immigrerte ukontrollert til 

det britiske mandat området. Vi blir 

guidet gjennom leiren, får se brakkene 

hvor fangene bodde og hører deres 

historie. Vi kjører videre til Nasareth. 

Her besøker vi Nasareth Village og får 

oppleve livet på Jesu tid. Vi stopper 

også ved Bebudelseskirken før turen 

går til Tiberias og Restal Hotel for 

middag og overnatting.  

 

SØNDAG 23. FEBRUAR 

Kibbutz Mishgav Am og kjente 

plasser ved Genesaretsjøen 

Etter frokost drar vi på besøk til  

Kibbutz Misgav Am. Her hører vi om 

livet i Kibbutzen og det som skjedde 

7. april 1980, da fem terrorister kom 

seg inn i barneheimen. Vi får også et 

møte med soldatene som holder til 

her, like ved den libanesiske grensen. 

Så kjører vi tilbake til området rundt 

Genesaretsjøen. Vi besøker Saligpris-

ningensberg, Tabgha og avslutter  

dagens program med en båttur. 

MANDAG 24. FEBRUAR 

Samaria, Jeriko og Judeaørke-

nen* 

I dag drar vi til Samaria. Vi kjører først 

til Elon Moreh. Det var her Abraham 

fikk landsløftet. Så går turen videre til 

Mt. Gerizim, Samaritanernes hellige 

fjell. Vi kjører så ned til verdens eldste 

by Jeriko før vi kjører opp til Jerusa-

lem og Montefjore Hotel som ligger 

veldig sentralt og i gangavstand fra 

Jaffaporten.  

 

TIRDAG 25. FEBRUAR 

Jerusalem 

Dagens program starter med et besøk 

på Oljeberget. Herfra går vi ned til 

Getsemane. Turen går så via Løvepor-

ten til gamlebyen. Vi går opp Via Do-

lorosa til Gravkirken. Det blir også tid 

Anemoner 

Genesaretsjøen 

Judeaørken 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 21. februar 2020  

SK4008 Stavanger-Oslo       0740 0840 

LO482  Oslo-Warsawa      1040 1240 

LO155      Warsawa - Tel Aviv  1525 2010 

 

Hjemreise fra Israel - 01. mars 2020 

LO156  Tel Aviv - Warsawa   1125 1425 

LO483  Warsawa - Oslo 1650 1850 

SK4051 Oslo-Stavanger 2155 2250 

 

BOSTEDER 

21-22/2 Metropolitan Hotel Tel Aviv 

22-24/2 Restal Hotel Tiberias 

24/2-1/3 Montefiore Hotel Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Ståle og Anne Halsne er reiseleder på den-

ne turen. De bor på Hjelmeland og har fire 

barn. Anne er førskulelærer i barnehagen på 

Fister, og Ståle er administrasjonsleder hos 

Helgøy Skyssbåt AS. Sammen har de vært i 

Israel tre ganger.  

 

Hvordan og hvorfor har Gud valgt seg et 

folk, og hvorfor ble det nettopp jødene?  

Vi skal se på landet Gud valgte seg ut 

(geografisk), og på Jerusalem hvor Gud 

selv bekjente til Salomo at der ville han la 

sitt navn bo. Vi blir bedre kjent med jøde-

dommen, og skal forsøke å finne likheter 

og ulikheter med Kristendom. 



 te hus fra tiden år 70 etter Kristus. 

Etterpå blir det litt fritid på egenhånd i 

Jerusalem. På kvelden blir det tilbud 

om å være med på «Shabbat of a life-

time» dvs. en sabbatfeiring i et jødisk 

hjem. Dette er en opplevelse  du ikke 

kommer til å glemme! (Ikke inkl. i pri-

sen, koster ca. kr. 700,- pr. person). 

 

LØRDAG 29. FEBRUAR 

Dødehavet, Qumran og Masada 

Vi kjører først til Døpeplassen Kaser 

el Yahud. Her ble Jesus ble døpt av 

Johannes Døperen. Så besøker vi 

Qumran, der Dødehavsrullene ble 

funnet. Vi kjører litt sørover langs Dø-

dehavet og tar kabelbanen opp til fjell-

festningen Masada. Her var det de sis-

te frie jødene levde etter Jerusalems 

fall i år 70. Romerne besluttet å ned-

kjempe dem og det endte tragisk seier 

med bismak for romerne. Etterpå blir 

det tid for et bad i Dødehavet. Vi an-

befaler at dere tar med badesko. Vi 

kjører så tilbake til hotellet i Jerusalem 

for middag og overnatting. 

 

SØNDAG 1. MARS 

Hjemreisedag  

Transfer til flyplassen og innsjekk.  

Flyavgang kl. 11.25 fra Tel Aviv via 

Warsawa til Oslo. Ankomst Oslo kl. 

18.50, flyet til Stavanger går kl. 21.55. 

Vi lander i Stavanger kl. 22.50.  

 

til å gå i basargatene. Vi avslutter med 

en samling i gravhagen Gordons  

Golgata.  

ONSDAG 26. FEBRUAR 

Ashkelon og Bet Guvrin* 

Vi skal på besøk i Kibbutz Yad Mor-

dechai som ligger nær Ashkelon.  

I krigen i 1948 klarte 110 jøder å hol-

de stand i 5 dager mot den egyptiske 

hæren som var i frammarsj mot Tel 

Aviv. Vi får høre litt om Kibbutzen sin  

historie. Så skal vi dra videre til Bet 

Guvrin Nasjonalpark. Her finner vi 

mange huler med gamle malerier fra 

tiden før Kristus.   

 

TORSDAG 27. FEBRUAR 

Jerusalem 

Etter frokost går turen til Yad  

Vashem, Holocaust minnesmerket. Et 

sterkt og viktig besøk. Etterpå blir det 

tid på egenhånd i Jerusalem. Kanskje 

det frister å besøke Mamilla street, gå 

i basargatene eller besøke det jødiske 

markedet Mahane Yehuda? Middag og 

overnatting på Montefiore Hotel. 

 

FREDAG 28. FEBRUAR 

Jerusalem 

Vi går gjennom det jødiske kvarter til 

Vestmuren, vi besøker Cardo dvs. det 

gamle gateplan på Jesu tid, og de bren-

TURPRIS fra Stavanger 

Kr.  21950,- pr. person 

Enkeltromstilllegg kr. 4700,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybilletter Stavanger-Tel Aviv t/r 

(inkl. flyskatt kr. 2030 pr. mai 2019, 

kan endre seg) 

• Rundreisen i henhold til oppsatt 

program 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

inkl. halvpensjon (frokost og mid-

dag)  

• Inngangspenger til besøkssteder i 

henhold til program 

• Skandinavisktalende lokalguide 

• Norsk reiseledelse  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Mat/Drikke på fly  

• Shabbat of a lifetime 27. febr. og 

transport til/fra 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør ca. 83 USD pr. person 

 

*Pga. sikkerhetsmessige vurderinger  

må vi ta forbehold om programend-

ringer.  

Jerusalem 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

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 

Masada 

Vestmuren 

Gravhagen

Humus og falaffel 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 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. 

Appelsin 

Qumran 


