
Turteam og guide:  Ariel Frøytland 

Ariel Frøytland er med som guide og reiseleder på denne turen med besøk til 

flere menigheter og bibelskole i tillegg til spennende besøk i landet.   

MEDARBEIDERTUR TIL ISRAEL  

MED BEVEGELSEN ORDET & ISRAEL 

5. - 13. juni 2020 



DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 05. JUNI 

Utreisedag Norge - Israel 
Vi har avreise med Turkish Airli-

nes fly fra Oslo via Istanbul til Tel 

Aviv. Det er mulig å bestille til-

slutning fra andre steder i Norge. 

På flyplassen i Tel Aviv står buss 

og venter for å kjøre gruppen til 

vårt hotell, King Solomon Hotel, i 

Natanya, hvor vi skal starte vår 

rundreise i Landet.  

 

LØRDAG 06. JUNI 

Natanya, Karmel og Haifa 
Tenk vi er i Israel, …Guds Land, 

blant Guds utvalgte jordiske folk. 

Vi skal i dag få høre hvordan star-

ten på oppfyllelsen av det profe-

tiske Ord i Esekiel 36 vises og 

opplevelses i praksis i Israel. 

«Michlelet Hamikra» Bibelhøys-

kolen, og de Messianske menighe-

tene «Rebekka», «Or Hasharon» 

og «Beit Asaf» i Netanya, er alle 4 

plasser, sterke tegn i tiden på hva 

Gud gjør iblant sitt Folk i dag! 

Deretter reiser vi nordover via 

Cæsarea ved havet, til Karmelfjel-

let og Haifa, hvor vi får en smake-

bit av noen av de prosjektene vi 

støtter via L . L . I . og Ariel. Så 

reiser vi østover i Landet, til Ti-

berias, hvor vi nå skal overnatte 

de neste tre nettene på Restal 

Hotel.  

 

SØNDAG 07. JUNI 

Golanhøydene fra sør til 

nord 
Stikkord for dagen i dag er: 

Hva gjør Gud Åndelig sett i Tibe-

rias/Galilea i dag!  

Golanhøyden, flotte utsiktsplas-

ser, kibbutz /moshav-besøk, nye 

ting, personer og steder ved Her-

mon-fjellets fot. Vi avslutter den-

ne fantastiske dagen med en 

vandretur i naturreservatet i Cæ-

sarea Filippi / Banjas.  

 

MANDAG 08. JUNI 

Migdal/Magdala - Nasaret 
I dag starter vi dagen med andakt 

stund ved Gennesaretsjøen. Så til 

utgravningene i Migdal/Magdala, 

med Synagogen i fra Jesu tid. På 

vår vei til Nasaret venter det oss 

en helt spesiell opplevelse og 

overraskelse☺. I Nasaret skal vi 

få se og høre hva Gud gjør ånde-

ligsett i det sørlige Galilea. Vi av-

slutter dagen i Poriya, hvor det 

danske Ordet & Israel holder til, 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 05. juni 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.25 16:15 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 17:55 20:05 

 

Hjemreise fra Israel - 13. juni 2020 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 09:55 12:20 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:05 16:50 

 

BOSTEDER 

05-06/6 Hotel King Solomon, Natanya 

06-09/6 Hotel Restal, Tiberias 

09-13/6 Hotel Eyal, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

 
Har du lyst til å se og oppleve 
noe av det Ordet & Israel er 
en del av i Landet?  
Er du interessert i Israels 
land, folk, historie og kultur, 
og har lyst til å oppleve 
«landet der det skjedde, 
skjer, og der det kommer til å 
skje» som du kjenner fra Bi-
belen? Er du opptatt av da-
gens situasjon i Midt-Østen 
og har vært flere ganger i 
Landet før, og ønsker et an-
nerledes opphold og ferie? 
Lytte til Guds Ord Bibelen, og 
få utlagt det profetiske Ord, 
på en måte du lett vil forstå? 
Liker sol og varme? Da kan 
virkelig denne turen være 
midt i blinken for deg!  

REISELEDER OG GUIDE: 

Ariel Frøytland er koordinator i 

stiftelsen; Lev Leman Israel, som yter 

hjelp til nye immigranter i Israel. Ar-

beidet har pågått siden 1986. Han har 

bodd i Israel i mange år, snakker he-

braisk og har vært reiseleder til landet 

mange ganger. Ariel er nå autorisert 

israelsk guide.  

 

Vi skal også få treffe, og bli kjent med 

flere israelere under turen. Dette blir 

naturlig flettet inn på passende dager 

og kveldssamlinger. Gled dere! 



 til den svenske kvinnen Hilda An-

derson. 

Etter middagen på hotellet har vi 

en kveldssamling, med besøk av 

en gjest (L . L . I .). 

 

TORSDAG 11. JUNI 

Jerusalem 
Guidet byvandring i Gamlebyen i 

Jerusalem, med mange nye plasser 

(hvor svært få nordmenn har 

vært før). Innlagt fritid til byens 

spennende Basargater. For den 

som ikke har opplevd det før, kan 

det anbefales å ta et besøk til den 

Bibelsk Zoologiske hagen denne 

ettermiddagen (på egenhånd, og 

ikke inkl. i turprisen).  

Kveldssamling med sang og frie 

vitnesbyrd fra deltakerne. 

 

FREDAG 12. JUNI 

Shevelat Yehuda 
I dag blir det mye nytt  å se, for 

trolig alle sammen. Stikkord er: 

Emek Ayela, Kong David, Goliat 

og Filistrene, Tel Azeqa, Sakarja, 

Shaaraym, Israels eneste 

«Pyramide» / Chovat Madras / 

Bar Korchva opprøret, Edoms 

land (Edomia).  

og hvor også L . L . I. / Ariel har 

hatt et stort prosjekt. 

En ny uforglemmelig dag! 

 

TIRSDAG 09. JUNI 

Zichon Jakov, Park Nachal 

Taninim og Tel Gezer 
Vi forlater Tiberias og Galilea for 

denne gang, og reiser vestover til 

Karmelfjellet. Vårt første stopp 

blir i landsbyen Zichon Jakov. 

Deretter til Nasjonalparken Park 

Nachal Taninim og stedets spesi-

elle historie og betydning. På vår 

vei til Jerusalem besøker vi en av 

Israels viktigste historiske arkeo-

logiske utgravninger: Tel Gezer, 

med plassens minst 5000 års his-

torie (en plass som vil være helt 

ny for de fleste). 

 

ONSDAG 10. JUNI 

Betlehem - Jerusalem 
Vi starter dagen i dag med å be-

søke en menighet i Betlehem 

(som vi også besøkte på vår forri-

ge medarbeider tur). Deretter 

reiser vi til Oljeberget øst for Ke-

drondalen i Jerusalem, hvor vi 

blant annet skal få høre historien 

Vi starter ved «Goliats grav», før 

vi reiser ned igjen på kystslettene 

(Hashvela) og Emek Ayela og Tel 

Azeqa. Deretter til Chovat Ma-

dras, og Beit Shemesh, før vi rei-

ser nord-østover, og hjem igjen til 

Jerusalem (via Har Adar). En flott 

og svært spennende dag du ALD-

RI vil glemme!        

Kl. 20.00 Etter middagen på ho-

tellet, kort fellessamling, hvor vi 

oppsummerer våre opplevelser, 

og tegner inn på våre karter hvor 

vi har vært på våre utflukter un-

der besøket i Landet. 

 

LØRDAG 13. JUNI 

Hjemreise 

Vi sjekker så ut av hotellet, og 

drar med buss til Ben-Gurion 

flyplass i Tel-Aviv. Sier 

Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel 

for denne gang. Og vi gleder oss 

allerede til neste tur, (om vi får 

leve og Herren dryger, og gir 

oss enda en gang en slik mulig-

het). 

 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR 16.950,-  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.920,- (pr. juli -19, kan endres) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på hotellene 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøksteder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse, Ariel 

• Norsktalende guide, Ariel. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 90 USD  

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg: kr. 3.990,- (begrenset antall) 

• Reiseforsikring (alle må ha). 

• Tilslutning fra andre flyplasser i Norge. 

 

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 30 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. 


