
Turteam:  Jarle Stormark 

Vil du være med på en spennende og opplevelsesrik tur til Israel og Vestbred-

den/Palestina i vinterferien?  Israel er «Bibelens land» og et spennende reise-

mål også når det gjelder historie og dagsaktuelle begivenheter. 

MENIGHETSTUR TIL ISRAEL  

MED EMMAUS BEDEHUS 

22. - 29. feb. 2020 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 22. FEBRUAR 

Utreisedag Norge - Israel 
Vi har avreise med Lufthansa fra Stav-

anger via Oslo og Frankfurt til Tel 

Aviv. På flyplassen i Tel Aviv står buss 

og venter for å kjøre gruppen til vårt 

hotell, Seanet Hotel, i Tel Aviv, hvor vi 

skal starte vår rundreise i landet.  

 

SØNDAG 23. FEBRUAR 

Jaffa, Caesarea, Haifa, Magda-

la, Tiberias 
Vi starter dagen med å besøke den 

gamle historiske byen Jaffa (eller Jop-

pe) som er omtalt ved flere anledning-

er i Bibelen. Etter dette kjører vi opp 

langs kysten og besøker den spennen-

de byen Caesarea ved havet som var 

en ny og storslått by på nytestamentlig 

tid (Jesu tid). Den ble bygd av kong 

Herodes den store. Vi får se viktige 

steder, og utgravninger som arkeolo-

gene holder på med. Vi kjører nord-

over til havnebyen Haifa. Byen er ho-

vedsete for religionen Bahai. De har 

anlagt en fantastisk hage som preger 

hele byen. Så reiser vi østover til Tibe-

rias, hvor vi nå skal overnatte de neste 

to nettene på King Solomon Hotel. På 

veien dit skal vi også besøke Magdala 

hvor Maria Magdalena kom fra og se 

nye arkeologiske funn av en synagoge 

som er fra Jesu tid og som han må ha 

vært i. 

MANDAG 24. FEBRUAR 

Båttur, Saligprisningsfjellet, 

Tabgha, Kapernaum, Mensa 

Christi, Nasaret 
Denne dagen konsentrerer vi oss om 

området ved og rundt Gennesaret-

sjøen. Vi går bokstavelig talt i Jesu fot-

spor og besøker alle sentrale steder 

som har med hans virksomhet i Gali-

lea å gjøre, bl.a. Kapernaum som var 

hovedkvarteret, og Saligprisningsfjellet, 

stedet hvor han i følge tradisjonen 

holdt Bergprekenen, samt stedet hvor 

han gjorde fem brød og to fisker til 

mat for over 5000 mennesker. Vi skal 

også på en båttur på Gennesaretsjøen 

(søndagsskolesjøen). Her hadde Jesu 

apostler sin fiskevirksomhet, Jesus stil-

te stormen og Peter fikk gå på vannet 

med Jesus. Vi skal også til stedet der 

Jesus møtte disiplene etter oppstan-

delsen. Vi skal også til Nasaret, byen 

Jesus vokste opp i. I dag står den 

største kirken i Midtøsten her. Den er 

bygget over hulen i fjellet hvor Maria, 

Jesu mor skal ha bodd. Vi skal også 

besøke et «levende museum» hvor 

hus er bygd slik de var på Jesu tid. Her 

arbeider folk og går rundt slik de me-

ner det var på Jesu tid. 

 

TIRSDAG 25. FEBRUAR 

Golan med Banjas og Har Ben-

tal, Sakne, Jordandalen 
Denne dagen skal vi reise nord– og 

østover opp mot foten til Hermonfjel-

let. Vi skal besøke stedet hvor Jesus 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 22. februar 2020 

SK4016 Stavanger -  Oslo       10.45  11.35  

LH 861 Oslo - Frankfurt 13.10 15:20 

LH 690 Frankfurt - Tel Aviv 17:55 23:00 

 

Hjemreise fra Israel - 29. februar 2020 

LH 691 Tel Aviv - Frankfurt 05:20 09:00 

LH 860 Frankfurt - Oslo 10:25 12:25 

SK4031 Oslo - Stavanger 15.10 16.05 

 

BOSTEDER 

22-23/2 Seanet Hotel, Tel Aviv 

23-25/2 King Solomon Hotel, Tiberias 

25-26/2 Kibbutz Almog, Dead Sea 

26-29/2 Montefiore Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

 
Israel er «Bibelens land» og 
et spennende reisemål, både 
når det gjelder historie og 
dagsaktuelle begivenheter. 
Mangfold er stikkord for Is-
rael, uansett om man ønsker 
en aktiv eller en avslappende 
ferie, er glad i naturen eller 
interessert i landets historie 
og kultur - troende eller ei. 
Sikkert er det at man kan 
regne med annerledes og ek-
sotiske dager i et vakkert 
land med et behagelig klima. 
På en slik tur er mange av de 
kjente bibelske stedene både 
fra Det gamle og Det nye tes-
tamentet helt naturlige 
stopp.  
Vi får oppleve Middelhavs-
området, Galilea, Dødehavs-
området og Jerusalem på 
denne turen. Bli med! 

REISELEDER: 

Jarle Stormark er godt kjent i Israel 

etter å ha vært reiseleder på mange 

studieturer med studenter ved Uni-

versitetet i Stavanger.  Han har også 

ledet andre turer og vært med på stu-

dietur for reiseledere. 



 vids by, en svært spennende by, histo-

risk og religiøst. 

 

TORSDAG 27. FEBRUAR 

Betlehem, Jerusalem med Da-

vidsbyen, Israel Museum og 

Yad Vashem 
Vi starter dagen i dag med å besøke 

Betlehem og Fødselskirken og se ste-

det hvor Jesus ble født. Kirken er ver-

dens eldste som fortsatt er i bruk. Vi 

skal ut til «Hyrdemarkene» hvor gje-

terne i følge juleevangeliet fikk møte 

engler som fortalte om Jesu fødsel. Vi 

drar tilbake til Jerusalem og Oljeber-

get og går ned til Getsemanehagen og 

besøke kirker som er bygd her til min-

ne om Jesu siste dager i Jerusalem. Vi 

skal videre ned i den delen av Jerusa-

lem som David bygde. Her skal vi også 

se film. Vi drar så til Israel Museum for 

å se modellen av Jerusalem på Jesu tid. 

Vi skal besøke minnestedet for Holo-

caust, Yad Vashem. Det gjør et sterkt 

inntrykk. 

 

FREDAG 28. FEBRUAR 

Jerusalem - Gamle del 
Vi fortsetter vandringen i og utfors-

kingen av Jerusalem. Vi skal til Klage-

muren/Vestmuren og får muligens 

komme opp på tempelplassen hvor 

Klippedomen og Al Aqsa-moskeen 

ligger. Vi skal inn i museet ved trappe-

var med disiplene nær byen Caesarea 

Filipi og hvor Peter avla sin bekjennel-

se om hvem Jesus var. Vi reiser videre 

opp til Bentalfjellet og kan se over 

grensen og inn i Syria. Vi drar deretter 

sydover til Jordandalen og en oase, 

nærmest et paradis; Sakne. Her får vi 

tid til å bade i herlige vann med varmt 

kildevann. En herlig opplevelse i fe-

bruar! Etter besøket her reiser vi ned-

over Jordandalen og til vårt bosted i 

kibbutz Almog ved Dødehavet.  

 

ONSDAG 26. FEBRUAR 

Jeriko området, Qumran, Ma-

sada, bading i Dødehavet og til 

Jerusalem 
Denne dagen har vi spennende besøk 

til ulike historiske reisemål ved Døde-

havet: Jerikoområdet med dåpsstedet 

ved Jordanelven til døperen Johannes. 

Qumran hvor en har funnet de såkalte 

dødehavsrullene og hvor esseerne 

holdt til. Den fantastiske festningen 

Masada som kong Herodes den store 

bygde langt ute i ørkenen og som ble 

viktig da jødene reiste seg i et opprør 

mot romerne i år 66-70 e.Kr. Denne 

dagen får vi også anledning til å bade i 

Dødehavet som er verdens mest dypt-

liggende og salte sjø. Den ligger hele 

400 meter under havflatenivå og har 

en saltkonsentrasjon på om lag 30%. 

Om ettermiddagen drar vi opp de 

rundt 1200 høydemeter til Jerusalem 

og Montefiore hotel. Jerusalem, Da-

ne/hagen til Tempelet.  Vi skal til Be-

tesdadammen og prøve akustikken i 

St. Anna kirken, og gå deler av Via 

Dolorosa («smertens vei») fra Anto-

niaborgen. Vi skal videre inn i Gravkir-

ken eller Oppstandelseskirken som 

den også kalles, se stedene der Jesus i 

følge tradisjonen ble korsfestet, grav-

lagt og hvor oppstandelsen skjedde. 

Om kvelden vil vi  ha en avslutnings-

samling på hotellet før vi får oss noen 

timers søvn. 

 

 

LØRDAG 29. FEBRUAR 

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.  

Vi har avreise kl. 0520 via Frankfurt og 

Oslo til Stavanger. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no/reiser/stormark 

TURPRIS KR 21.590,-  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Stavanger til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 3.230,- (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 80 USD  

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg: kr. 4.750,- (begrenset antall) 

• Reiseforsikring (alle må ha). 

 

 

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 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. 


