
Turteam og guide:  Dag Johansen 

Denne turen legges opp i samarbeid med Vårt Lands Reiseklubb.  Fullstendig 

brosjyre med pris kommer snart.  

FRA HAV TIL HAV I ISRAEL  

VANDRING FRA MIDDELHAVET TIL DØDEHAVET 

  22. apr. - 2. mai -20 



DAGSPROGRAM 

 

ONSDAG 22. APRIL 

Utreisedag Norge - Israel 
Vi har avreise med Turkish Airlines fly 

fra Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Det 

er mulig å bestille tilslutning fra andre 

steder i Norge. På flyplassen i Tel Aviv 

står buss og venter for å kjøre grup-

pen til Metropolitan Hotel, i Tel Aviv 

hvor vi skal bo de to første  nettene.  

 

TORSDAG 23. APRIL 

Fra Jaffa/Tel Aviv til Tel 

Afek, 24 km 
Jaffa/Joppe er kjent fra Profeten Jona 

og Apostlenes gjerninger. Da sto Jona 

opp for å flykte til Tarsis, bort fra 

Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et 

skip som skulle til Tarsis. I Jaffa bodde 

en kvinnelig disippel som het Tabita, 

på gresk Dorkas. Hun gjorde mye 

godt og tok seg av de fattige. Men 

nettopp på denne tiden ble hun syk og 

døde. Dagen etter, mens de var un-

derveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter 

opp på taket for å be; det var ved den 

sjette time.  

 

Vi går fra gamle Jaffa, langs strandpro-

menaden i Tel Aviv, til vi kommer inn 

på Israels nasjonalsti (Shvil Israel, som 

vi følger til utkanten av Jerusalem) ved 

utløpet av Yarkon elva. (7 km). 

Hele dagen følger vi Yarkon elva fram 

til området nær Tel Afek. 

FREDAG 24. APRIL 

Fra Tel Afek til Gimzo,  

26 km 
Fortsetter videre på Shvil Israel og i 

Hirbat Mazor vil vi se et romersk 

Mausoleum – ifølge tradisjonen var 

Døperen Johannes her en periode. 

Rett sør for El’Ad var det harde kam-

per i juli 1948 hvor både Jordan og 

Israel led store tap. På Tel Hadid har 

vi fin utsikt mot Tel Aviv og stedet er 

nevnt i Bibelen. Esra 2.1 og 33.1. Det-

te er mennene fra provinsen Juda som 

dro opp fra fangenskapet i eksil. Babel-

kongen Nebukadnesar hadde ført dem 

i eksil til Babel, men nå vendte de 

hjem til Jerusalem og Juda, hver til sin 

by. 333 menn fra Lod, Hadid og Ono 

725. 

I Ben Shemenskogen er det mange 

gamle oliventrær og dagens etappe 

avsluttes i Gimzo. 

 

LØRDAG 25. APRIL 

Fra Gimzo til Messalit Zion,  

24 km 
Området vi går gjennom var befolket 

under Romerriket. Her er det mange 

arkeologiske spor som Hirbat Anava 

og Hirbat Ragav. Sistnevnte er et fint 

observasjonspunkt. Det er også  

mange underjordiske sisterner i områ-

det. Vi går gjennom Ayalons dal hvor 

Josva bad Herren: «Sol, stå stille i 

Gibeon, måne, i Ajjalons dal!» Josva 

10:11-15. I Latrunområdet finnes For-

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 22.april 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.25 16:15 

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

 

Hjemreise fra Israel - 02. mai 2020 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08:30 10:55 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:05 16:50 

 

BOSTEDER 

22/4 - 24/4 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 

24/4 -  27/4 Neve Shalom Hotel  

27/4 -  29/4 Hotel Prima Royale, Jerusalem 

29/4 -  02/5 Ein Gedi Kibbutz, Dødehavet 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

 
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? 
Liker sol og varme? Da kan 
virkelig denne turen være 
midt i blinken for deg!  
 
På denne turen blir det dagli-
ge vandringer. Bagasjen sen-
des i buss og du har med det 
du trenger for dagen i en 
dagstursekk.  En er nødt til å 
være i form til vandringer 
hver dag.  

REISELEDER: 

Dag Johansen er snekkerlærer. Han 

har bodd og jobbet i kibbutz i Israel, 

og besøkt landet mange ganger.  Rei-

seleder har han vært i nærmere 20 år, 

er godt kjent i landet - spesielt utenfor 

allfarvei.  

 

Guide på turen er Stefan Kogeus. 

 



 døperen Johannes fødested. 

 

MANDAG 27. APRIL 

Fra Ein Kerem til Jerusalem, 

10 km 

I dag går vi fra Ein Kerem til Jerusalem 

og vil se Yad Vashem, Herzl høyden, 

Knesset m.m. før vi når dagens mål – 

gamle Jerusalem. Ettermiddagen fri. 

 

TIRSDAG 28. APRIL 

Jerusalem 
Vi gjør oss kjent i Jerusalem ved å føl-

ge Jesu siste dager fra Oljeberget til 

Gravkirken. Ettermiddagen fri. 

 

ONSDAG 29. APRIL 

Wadi Kelt, øvre del. Jerusa-

lem til Kfar Adumim, 12 km 
Startpunktet er rett syd for Neve 

Ya’akov, en forstad til Jerusalem som 

ble grunnlagt i 1924, og avslutter da-

gen i Kfar Adumim. 

 

TORSDAG 30. APRIL 

Wadi Kelt, nedre del. Kfar 

Adumim til Jeriko, 20 km 
I Wadi Kelt går vi i den barmhjertige 

Samaritans fotspor (Luk.10:25-37). 

Jesus dro også fra Jeriko til Jerusalem 

(Luk.19:28). Noen mener også at det-

svarsmuseum, kloster, spor etter 

korsfarerne og ikke minst landsbyen 

Emmaus. Lukas 24.13-27. Herfra følger 

vi ikke bare Shvil Israel og korsfarerne 

men også disiplenes vei til Emmaus 

etter Jesu oppstandelse. Landsbyen 

Neve Shalom eller Wahat al-Salam er 

et bevis på at sameksistens mellom 

jøder og palestinere er mulig. En km 

etter kommer vi inn på vei som er en 

del av «Burmaveien» som ble bygd i all 

hemmelighet under uavhengighetskri-

gen i 1948 for å bringe forsyninger til 

et blokkert Jerusalem. Dagens etappe 

avsluttes i Messalit Zion. 

 

SØNDAG 26. APRIL 

Fra Messalit Zion via Zova 

til Ein Kerem, 25 km 
Vi starter på «Burmaveien» og de nes-

te par dagene skal vi gå i Judeafjellene 

naturreservat. Et par militærposter fra 

1948 passeres og fra toppen av Mt. 

Orna har vi oversikt over hovedveien 

mellom Tel Aviv og Jerusalem. Bnei 

Brit Memorial Cave og de seks millio-

ner trær som er plantet i området er 

til minne om Holocaust ofrene. Den 

arabiske landsbyen Sataf ble oppgitt i 

1948. i Ein Hindak er det et gammelt 

vanningssystem. Ved Ein Hindak forla-

ter vi Shvil Israel og følger Jerusalems-

tien mot Jerusalems gamle bydel. Da-

gens etappe avsluttes i Ein Kerem – 

te er «dødsskyggens dal» som er 

nevnt i salmene. 

 

FREDAG 01. MAI 

Masada, Ein Gedi - Fridag 
Vi besøker Masadafjellet hvor guiden 

forteller om historien både fra Hero-

des den store sin tid og ikke minst fra 

år 70 da 960 seloter forskanset seg 

her i tre år etter at Jerusalem og lan-

det for øvrig hadde måttet bøye seg 

for den romerske makt. Etter besøket 

her skal vi til fossen i Ein Gedi.  

Nå fortjener vi å hvile ut! SPA og ba-

ding i Dødehavet. Det er vel verdt å 

rusle rundt på kibbutz  Ein Gedi som 

er en botanisk hage med mengder av 

trær, busker og blomster. 

 

LØRDAG 02. MAI 

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.  

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS ER UNDER UTARBEIDELSE  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.930,- (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 

• Skandinavisktalende guide. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør   

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg: (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 (sommeren 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. 


