
Turteam:  Jan Nordstokkå og Eirik Nyfeldt Bø 

Ikke noe land i verden får så stor oppmerksomhet som Israel. Du inviteres til 

en vandring i Bibelens Jerusalem, i Galilea og i Judea ørken.  

RUNDREISE I ISRAEL 

 30. 04. - 10. 05. 2020 



REISELEDERE 

Turen ledes av Jan Nordstokkå 

(tlf. 924 800 26) fra Søgne. Han har 

bodd og arbeidet i Israel, og vært 

reiseledere på flere turer.  

 

Prest i Søgne Menighet, Eirik Ny-

feldt Bø (tlf. 916 07 315) blir også 

med som reiseleder. 

 

DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 30. APRIL  

Utreise  

Vi reiser sammen til Israel, til Ben Gu-
rion Airport, hvor bussen venter for å 

kjøre oss til Tel Aviv. Gruppen reiser 
med LOT/Polish Airlines fra Oslo via 
Warszawa til Tel Aviv.  
Da flyet går kl.10.45 fra Oslo, er det 

mulig med tilslutningsbilletter med 
SAS uten ekstra overnatting fra mange 
steder i Norge. Ta kontakt eller skriv 
i merknadsfeltet ved påmelding.  

 

 

FREDAG 1. MAI 

Jaffa, Caesarea, Haifa, Akko  
Dagene i Israel starter tidlig, og allere-

de kl. 8.00 er vi klare utenfor hotellet.  

Vi skal gå eller kjøre til Jaffa.  Her skal 

vi høre om den dramatiske utviklingen 

som skjedde med den jødiske trosret-

ningen «Veien», som Peter og Paulus 

bekjente seg til.  Og om Jonas og fis-

ken.  

Vi kjører nordover til romernes ho-

vedsete på Jesu tid: Caesarea.  Her 

skal vi besøke både amfiteateret, deler 

av byen og ikke minst aquadukten.  

Lenger nord, langs Middelhavet ligger 

havnebyen Haifa.  Her har Bahai reli-

gionen etablert sentrum for sin tro.  

Vi skal gå i Bahai hagen nede fra Allen-

by Road og opp til mausoleet. Dette 

blir en vandring i bahaienes blomster-

hager, og med en vakker utsikt over 

nedre del av Haifa.  

Så kjører vi videre til Akko, der vi be-

søker korsfarerhallen og andre sever-

digheter.  

Fulle av nye og spennende inntrykk 

kjører vi til vårt hotell i Tiberias, ved 

Genesaretsjøen. Vi bor på Restal Ho-

tel som har utendørs svømmebasseng 

som gir mulighet for soling og bad. 

 

 

LØRDAG 2. - SØNDAG 3. MAI 

Galilea og Golan 

Vi skal  overnatte i Tiberias fra fredag 

til mandag. I løpet av disse dagene skal 
vi kjøre båt på Genesaretsjøen og be-
søke stedene som det står om i det 

Nye Testamentet: Kapernaum, Peters 
fiskehavn, Tabgha og Saligprisningenes 
berg. 

 
Bussen kjører oss over Golanhøydene 

til Bentalfjellet.  Og så skal vi til 

Caesarea Filippi, som forbindes med 

Peters bekjennelse om at Jesus er 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 30. april 2020 

LO 482 Oslo - Warszawa 10:45 12:45 

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

Hjemreise fra Israel - 10. mai 2020 

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

LO 483 Warszawa - Oslo 16:50 18:55 

 

 

Ikke noe land i verden får så stor opp-

merksomhet som Israel. Det finnes 

ingen by som berører hjertene våre 

som Jerusalem. Nå inviterer vi deg til å 

oppleve de stedene du har hørt om, 

lest om og kanskje lengtet etter. Du 

inviteres til en vandring i Bibelens Je-

rusalem, i Galilea og i Judea ørken.   

Vi vil ta deg med til Dødehavet 400 m 

under havets overflate, Golanhøydene 

med utsikt inn i Syria, fortauskafeer 

med youghurtis, markedsgater, utgrav-

ninger og hellige steder. Israel har et 

mangfold og en variasjon som fasine-

rer og gleder. 

I Gamlebyen i Jerusalem må vi spasere.  

Vi skal også gå i naturen, og de som 

ikke har lyst å være med på det, kan 

følge med bussen.    

Vi skal overnatte i Tiberias ved Genes-

aretsjøen, ved Dødehavet, i Jerusalem 

og ved Middelhavet.   

La drømmen gå i oppfyllelse:  

Bli med oss til Israel.



 I Jerusalem er det mange kjente ste-

der.  Vi skal vi besøke Oljeberget, Ho-

sianna veien, Getsemane, Via Doloro-

sa (Smertens vei Jesus gikk med kor-

set), Gravkirken (som ligger i Gamle-

byen) og Gravhagen (som ligger uten-

for Gamlebyen). I Gravhagen skal vi ha 

en nattverdsamling som ledes av Eirik 

Nyfeldt Bø. Vi skal også til Vestmuren, 

gå gjennom Vestmurtunellen, gå i den 

gamle romerske markedsgaten som 

kalles Cardoen, besøke Jerusalems 

Arkeologiske Park, besøke Zion med 

Nattverdsalen, Davids grav og Hane-

galskirken (Ypperstepresten Kaifas 

palass). 

 

I den nye delen av Jerusalem skal vi 

besøke Yad Vashem, museet og min-

nesmerket over 6 millioner jøder som 

ble drept i Holocaust.  Vi skal se mo-

dellen av Jerusalem på Jesu tid, besøke 

Dødehavsmuseet og se Menorahen 

(lysestaken) som står utenfor Knesset. 

 

 

FREDAG 8. MAI 

Gravhagen og til Natanya   

Vi starter dagen i Gravhagen før vi 

setter oss i bussen og kjører til Na-
tanya ved Middelhavskysten.  
 
 

 
 

Messias.  Vi skal spasere i en frodig dal 

fra Caesarea Fillipi. 

Vi skal besøke Magdala, kjent som 

hjemstedet til Maria fra Magdala 

(Magdalena).  

Like ved ligger Arbelfjellet, som du 

inviteres til å bestige til fots (eller du 

kan sitte på med bussen til toppen).  

Vi kjører til Nasaret (Bebudelses-

kirken) og Zippori (kjent for sin vakre 

«Galileas Mona Lisa» mosaikk, og de 

store sisternene). 

 

MANDAG 4. MAI 

Fra Tiberias til Dødehavet  
Vi forlater Tiberias, og kjører ned Jor-
dandalen. Vi skal overnatte i Ein Bo-

kek ved Dødehavet.  Her er det god 

mulighet for å bade i Dødehavet, både 

på ettermiddagen og før frokost neste 

dag.   

 

På vei ned Jordandalen besøker vi 

Qasr el Yahud (Dåpsstedet til døpe-

ren Johannes). Og vi skal besøke Ma-

sada festningen.  

 

 

TIRSDAG 5. -  TORSDAG 7. MAI 

Jerusalem  
Disse dagene skal vi være i Jerusalem. 

På veien opp til Jerusalem skal vi gå 

deler av Wadi Kelt, et dalføre og elve-

leie, der St. Georges klosteret ligger.  

LØRDAG 9. MAI 

Fridag ved Middelhavet 
Vi skal ha fridag i Natanya. Vårt hotell 
ligger praktisk talt på stranden i ut-

kanten av Natanya. Vi skal slappe av 
og bade i Middelhavet eller svømme-
bassenget ved hotellet. 
 

 

SØNDAG 10. MAI 

Hjemreisedag  

Vi sjekker ut av hotellet, og drar fra 

Natanya til Ben Gurion Airport uten-

for Tel-Aviv og reiser hjem til Norge.  

 
 
 

BOSTEDER 

30/4 - 01/5 BY14 Hotel, Tel Aviv 

01/5 - 04/5 Restal Hotel, Tiberias 

04/5 - 05/5 David Hotel, Dødehavet 

05/5 - 08/5 Eyal Hotel, Jerusalem 

08/5—10/5 Island Hotel, Natanya 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsva-

rende hoteller. Oppdaterte opplysninger gis 

før avreise. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR 21.950,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.630,- (pr. juni -19, de kan bli 

endret) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på hotellene 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøks steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør med  

105 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg kr 6.950,- 

• Reiseforsikring (alle må ha) 

• Tilslutningsbillett til/fra Oslo. 

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 (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. 


