
Turteam: Lise Karlsen og Jostein Kirkenes 

Ønskesangen er seernes eget ønskeprogram med Lise Karlsen, som Evangelie-

senteret har sendt på Visjon Norge i mange år, til stor glede for mange. Nå invi-

terer vi deg til å bli med Ønskesangen til Israel!   

BLI MED ØNSKESANGEN TIL ISRAEL  

RUNDREISE I DET SENTRALE ISRAEL 

16. - 23. april 2020 



DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 16. APRIL 

Utreisedag Norge - Israel 
Vi reiser med LOT Polish Airlines fra 

Oslo via Warszawa til Tel Aviv. Det 

er mulig å bestille tilslutningsbilletter 

med SAS fra andre flyplasser til Gar-

dermoen. På flyplassen i Tel Aviv ven-

ter vår guide og sjåfør på oss og vi 

kjører direkte til Tel Aviv for overnat-

ting.   

 

FREDAG 17. APRIL 

Fra Tel Aviv via Caesarea til 

Tiberias, med Tabgha og 

Magdala 
Vi tar en litt rolig morgen før vi kjører 

nordover mot Galilea og byen Tibe-

rias ved Genesaretsjøen, hvor vi bor 

de neste to nettene.  Turen går nord-

over på Sharonsletten og besøk til 

akvaduktene i Cæsarea ved havet. Vi 

fortsetter så til Gennesaretsjøen og til 

området som kalles Tabgha, og vi min-

nes brødunderet hvor Jesus mettet 

over 5000 mennesker. Her ved sjøen, 

mellom Tabghas varme kilder og vann-

fall som renner ut i Gennesaretsjøen, 

ligger Peterskirken. Det var i dette 

området Jesus kalte sine disipler og 

hvor Han møtte dem igjen for tredje 

gang etter oppstandelsen, og vi leser 

om fiskefangsten og Jesu sterke ord til 

Peter. Vi besøker også Magdala like 

nord for Tiberias og ser utgravningene 

og den flotte kirken som sto ferdig 

her i 2010, med flotte og talende mo-

saikker. Vi sjekker så inn på vårt hotell 

hvor vi skal bo de to neste nettene. 

  

LØRDAG 18. APRIL 

På og ved Gennesaretsjøen 
Vi starter dagen i området hvor Jesus 

virket aller mest på og ved Genesaret-

sjøen. Først blir det båttur på Søn-

dagsskolesjøen! Her blir Skriften le-

vende for oss og vi minnes bl.a. hvor-

dan Jesus stilte stormen og gikk på 

vannet. Vel over på «hin side» av sjø-

en besøker vi Saligprisningenes berg, 

hvor Jesus holdt Bergprekenen. Vide-

re denne dagen blir det lunsj på kib-

butz Ein Gev og det er Peters-fisk 

som står på menyen (inkl. i turprisen).  

Dagen avsluttes i Kapernaum, Jesu 

egen by, som var senter og base for 

Jesu virke i Galilea.  

 

En av dagene mens vi er i Galilea skal 
vi til Hamat Gader. Det er et varmt 

kildested i Yarmouk-dalen, brukt si-
den den klassiske antikken. Det ligger 

i et område under israelsk kontroll, i 
det som var en demilitarisert sone 
mellom Israel og Syria fra 1949 til 
1967. Her er bassenger og krokodille-

farm. Så ikke glem badetøyet! 
 

 

 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 16. april 2020 

LO 482 Oslo - Warszawa 10.45 12:45 

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

 

Hjemreise fra Israel - 23. april 2020 

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

LO 483 Warszawa - Oslo 16:50 18:55 

 

BOSTEDER 

16-17/4 Metropolitan Hotel, Tel Aviv 

17-19/4 Leonardo Club Hotel, Tiberias 

19-23/4 Lady Stern Hotel, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

 
Israel er «Bibelens land» og 
representerer et historisk 
spennende reisemål og vi in-
viterer dere med på tur til 
«Landet der det skjedde»! Du 
vil få et nært møte med de 
bibelske stedene og du får 
oppleve området rundt Gen-
nesaretsjøen, Middelhavet, 
Dødehavsområdet og den 
hellige by; Jerusalem.  

Har du lyst til å se og oppleve 
Israel ?  Er du interessert i 
Israels land, folk, historie og 
kultur, og har lyst til å opple-
ve landet  som du kjenner fra 
Bibelen?  Velkommen med på 
denne turen med mye sang 
og gode opplevelser! 

REISELEDERE: 

Lise Karlsen; Gründer for Evangelie-

senteret og i dag konsulent i stiftelsen. 

Hun har vært reiseleder til Israel på 

mer enn 40 turer, og er følgelig godt 

kjent i landet. Hun har vært med på å 

gi mange hundre turdeltakere gode 

opplevelser i Bibelens land. 

 

Jostein Kirkenes bor på Ørje i indre 

Østfold. Han har arbeidet i Evangelie-

senteret i mer enn 30 år og vært mu-

sikkleder det meste av tiden. Han har 

vært med Lise og Ludvig Karlsen til 

Israel flere ganger. 



 MANDAG 20. APRIL 

Jerusalem - Yad Vashem, 

menoraen og Gravhagen 
Vi skal til Yad Vashem, det nasjonale 

minnesmerket over de 6 millioner 

jøder som ble drept under holocaust, 

av dem var 1.5 mill. barn... Et viktig og 

sterkt sted å besøke. Etterpå kjører vi 

til Knesset, det israelske parlamentet, 

og ser den sjuarmede lysestaken, me-

noraen – Israels nasjonalsymbol, som 

står utenfor. Etter en formiddag med 

sterke inntrykk avslutter vi reisen vår 

med Gordons Golgata / Gravhagen. Et 

fredfylt, vakkert sted som viser på en 

levende måte hvordan Golgata-klippen 

og graven var. Her har vi en nattverd-

stund for dem som ønsker det.  

 

TIRSDAG 21. APRIL 

Jerusalem - Oljeberget, 

Gamlebyen og Sions berg 
Vi starter dagen på Oljeberget der vi 

ser «Den Hellige Stad» Jerusalem i 

morgensolen. Vi vandrer nedover Ol-

jeberget og går forbi «tårekirken» Do-

minus Flevit – hvor Jesus gråt over 

Jerusalem, og kommer til Getsemane 

med «Alle Nasjoners kirke». Her 

stanser vi opp i Olivenlunden og min-

nes den avgjørende kampen som fant 

sted nettopp her. Vi går inn gjennom 

en av portene i bymuren og besøker 

SØNDAG 19. APRIL 

Fra Galilea til Jerusalem via 

Qumran og Jeriko 
Vi forlater det frodige Galilea og set-

ter kursen mot Jerusalem. Vi kjører 

gjennom Jordandalen langs den jor-

danske grense og kommer til verdens 

laveste sted; Dødehavet.  Her ser vi 

de mest fruktbare og de mest golde 

områdene i landet. Vi stopper i Qum-

ran, som er kjent for funnet av Døde-

havsrullene. Her hører vi om Qum-

ransamfunnet eller esseerne, og ser 

hulene hvor krukkene med Dødehavs-

rullene ble funnet. Det blir mulighet 

for et bad i Dødehavet – en spesiell 

opplevelse å flyte som en kork i det 

salte og mineralholdige vannet. Da-

gens lunsj inntas enten her eller i Jeri-

ko, alt etter som hvordan vi ligger an 

tidsmessig. Vi kommer til Qasr ElYa-

hud – dåpsstedet i Jordanelven.  Det 

var her israelsfolket vandret da de inn-

tok landet, og her ligger stedet der 

Johannes døpte Jesus. Vi er på grensen 

ved Jordan og ser over elva til besø-

kende på jordansk side. Så besøker vi 

Jeriko, verdens eldste, og lavest-

liggende by. Vi ser morbærtreet og 

minnes Sakkeus og minnes også histo-

rien om Elisa og kilden. Etter hvert tar 

vi fatt på oppstigningen til Jerusalem, 

som ligger 800 m over havet. Vi har 

kommet til den gylne by og hovedstad.   

 

først Betesdadammen og St. Anna kir-

ken, før vi går deler av Via Dolorosa, 

«lidelsens vei», frem til Golgata og 

gravstedet. Så blir det lokal lunsj før vi 

går til Vestmuren, eller Klagemuren 

som den kalles, rester av vestre mu-

ren av Tempelet som en gang lå her. 

Tempelet ble ødelagt i år 70, og i dag 

er det Al-Aqsa moskeen og Klippedo-

men, som ligger på tempelplassen. Vi 

avslutter turen med besøk til Øvresa-

len / «Nattverdsalen» på Sionsberget, 

før resten av dagen er til egen disposi-

sjon i basargatene i Gamlebyen.  

 

ONSDAG 22. APRIL 

Fridag i Jerusalem 

Denne dagen er satt av til fridag. Du kan 

gjøre det du har mest lyst til enten alene 
eller sammen med reiseleder og andre i 
gruppen. 

 

TORSDAG 23. APRIL 

Hjemreise 
Vi sjekker ut av hotellet, og drar med 

buss til Ben-Gurion flyplass i Tel-Aviv. 
Sier Le`hitra`ot, (farvel og på gjensyn), 
til Israel for denne gang, og sier 

«Neste år i Jerusalem». 
 
 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR 19.750,-  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.630,- (pr. aug -19, kan endres) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på hotellene 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Lunsj i kibbutz Ein Gev 

• Inngangsbilletter til alle besøksteder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 70 USD  

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg: kr. 5.650,- (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 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. 


