
Turteam:  Mathias og Maryon Østhus 

     Magni og Gordon Valen 

En spennende tur til Bibelens land for hele familien 

Påsketur til Israel 

25. mars - 4. april 2021 



DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 25. MARS 

Tel Aviv - Galilea 

Ved ankomst Tel Aviv går vi gjennom 

passkontrollen og ved bagasje-båndet 

blir vi møtt av en representant fra 

«Smile Assistance» som viser oss hvor 

bussen står. Bussen kjører oss til  

Kibbutz Degania Bet i Galilea. Vi  

sjekker inn og overnatter.  

 

FREDAG 26. MARS 

Golanhøyden  

I dag går turen opp på Golanhøyden. 

Vi stopper først i Katzrin ved en  

olivenoljefabrikk som lager både olje, 

såper og kosmetikk. Vi ser en film og 

får høre hvordan de lager produktene. 

Det er mulig å både prøve og smake 

på noen av dem. De som  

ønsker det har anledning til å handle 

litt også. Så kjører bussen oss opp på 

Bentalfjellet. Her har vi god utsikt 

over på Hermonfjellet, og vi kan se 

over grensen til Syria og spøkelses-

byen Quneitra. Etterpå kjører vi til Ein 

Gev, der vi spiser en deilig fiskelunsj 

(St. Petersfisk). Vi avslutter program-

met med en båttur på Genesaretsjøen 

før vi kjører tilbake til vårt hotell. 

 

LØRDAG 27. MARS  

I Jesu fotspor i Galilea 

Å gå i Jesu fotspor og besøke plassene 

rundt Genesaretsjøen er en stor opple-

velse. Vi starter med et besøk i Jesu 

egen by Kapernaum. Her kan vi se ut 

over Genesaretsjøen og tenke på at det 

var akkurat her Jesus bodde. Vi kjører 

så opp til Saligprisningens berg og ser 

på utsikten og besøker kapellet. De 

som ønsker det kan vandre ned til «St. 

Peters Primacy», stedet der Jesus møt-

te disiplene etter oppstandelsen. Da-

gens lunsj spiser vi i Nasareth  

Village. Her får vi se og høre hvordan 

livet var på Jesu tid. Det blir en fin opp-

levelse for hele familien. 

 

SØNDAG 28. MARS 

Døpeplassen Kaser el Yahud,  

Masada og Beduinleir 

I dag forlater vi Galilea. Vi stopper ved 

Døpeplassen Kaser el Yehud, der  

Jesus ble døpt av døperen Johannes.  

Så kjører vi langs Dødehavet og tar 

kabelbane opp til Masada, fjellfestningen 

fra Herodes sin tid. Her hører vi om 

festningens historie og jødenes mot-

standskamp mot romerne som endte 

veldig trist. Etter omvisninga vandrer vi 

ned den romerske rampen og bussen 

kjører oss til Kfar Hanokdim, en 

Humus og Falafel 

Gravhagen 

Galilea 

FLYTIDER 

Flybillettene legges først ut for salg ca.  

10 - 12 måneder før avreise 

 

BOSTEDER 

På alle overnattingsstedene er det mulighet for 

familierom opp til fem personer (2 voksne +  

3 barn), men det er begrenset antall av disse 

familieromma. Hotellet Nova Like og Leonardo 

Hotel i Jerusalem har badebasseng. Men vi må 

avklare med hotella om bassenget allerede er 

åpnet da de fleste hotellene først åpner bade-

sesongen fra den jødiske påskefeiringa og ut-

over.  

 

25-28/3 Kibbutz Degania Bet i Galilea 

28-29/3 Kfar Hanokdim (overnatting i telt) 

29-31/3 Nova Like Hotel i Eilat 

31/3 - 04/4 Leonardo Hotel Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDERE 

Mathias og Maryon Østhus og  

Magni og Gordon Valen 

Bli med på en rundreise full av opplevel-

ser for både store og små. Vi skal blant 

annet besøke plassene rundt Genesaret-

sjøen, bo en natt i telt hos beduinene, 

nyte sol og varme ved Rødehavet og av-

slutte med noen fine dager i Jerusalem og 

gå i Jesu fotspor i byen der det skjedde.  



 
 ONSDAG 31. MARS 

Eilat - Jerusalem 

Etter frokost går turen nordover igjen 

mot Jerusalem. Vi stopper ved Ramon 

Krater, med nydelig utsikt over Negev 

Ørkenen. Så kjører vi til Jerusalem og 

Leonardo Hotel. Vi spiser middag og 

skal bo her helt frem til hjemreise-

dagen. 

 

TORSDAG 1. APRIL 

I Jesu fotspor i Jerusalem 

Å vandre i Jesu fotspor i Jerusalem er 

en opplevelse. Vi starter med å kjøre 

opp på Oljeberget. Her har vi flott 

utsikt over byen. Herfra går vi ned til 

Getsemane, stedet der Jesus ble tatt 

til fange. Via Løveporten går vi inn i 

byen, vi stopper ved St. Anna kirken 

som ligger like ved Betestadammen, 

går opp Via Dolorosa til Gravkirken. 

Det blir mulighet å kjøpe seg en  

falafellunsj i gamlebyen og gå litt i  

basar-gatene. Dagens program avslut-

tes i den nydelige Gravhagen Gordons 

Golgata med en nattverdsamling.   

 

FREDAG 2. APRIL 

Fridag i Jerusalem 

Kanskje noen vil besøke det jødiske 

markedet «Mahane Yehuda» eller gå 

gjennom de travle basargatene i  

gamlebyen? Mulighetene er mange. 

beduinleir. Her får vi ri på kamel, og 

hører litt om beduinlivet. Vi overnat-

ter i telt og får sitte rundt leirbål og ha 

en hyggelig kveld sammen. (Mulighet å 

bo på rom, begrenset  

antall)  

 

MANDAG 29. MARS 

Dødehavet, Timna Park til Eilat 

Etter frokosten går turen videre sør-

over til Ein Bokek ved Dødehavet. 

Her tar vi noen timers badestopp, der 

vi kan flyte i salthavet. Fin sandstrand 

med garderober og dusjanlegg. Etter 

noen timers stopp kjører bussen oss 

videre sørover til Timna Park som 

ligger i Negev Ørkenen. Vi skal se  

modellen av Tabernakelet og høre litt 

om dets historie. Bussen kjører oss til 

Eilat og vårt hotel Nova Like.  

 

TIRSDAG 30. MARS 

Eilat  

Vi starter med et besøk ved Under-

vannsobservatoriumet, der vi får  

mulighet å se noen av de fine fiskene 

som finnes her i korallrevet i Rødeha-

vet. Etterpå får vi litt tid på egenhånd. 

De som ønsker det har mulighet å 

snorkle i Rødehavet (ikke inkl. i pri-

sen). Vi  kan bade og slappe av, eller 

gå litt i byen. Det er bare å kose seg 

og nyte solen. 

LØRDAG 3. APRIL 

Fridag i Jerusalem  

Tilbud om utflukt til Betlehem 

De som ønsker det kan melde seg på 

en utflukt til Betlehem (ikke inkl. i pri-

sen).   

 

Betlehem 

Bussen henter oss på hotellet, og vi 

blir kjørt til Betlehem, der vi møter 

vår lokale guide som tar oss med til et 

besøk i Fødselskirken, og på hyrde-

markene og grottene like ved. Vi spi-

ser lunsj i en lokal restaurant, og det 

blir anledning til å kjøpe suvenirer i en 

av butikkene, der de lager julekrybber 

og andre gjenstander av oliventre. Så 

går turen tilbake til Jerusalem og vårt 

hotell.  

Pris ved min. 20 påmeldte kr. 

500,- pr. person. I tillegg kommer tips 

til sjåfør og guide på USD 5 USD pr. per-

son over 13 år og drikke til maten på 

restauranten (lunsj). 

 

SØNDAG 4. APRIL 

Tel Aviv - Norge 

Transfer til flyplassen og hjemreise til 

Norge.   

 

Velkommen med på en  

uforglemmelig tur! 

Kamelridning



Turen bestilles på plussreiser.no 

Veiledende pris fra Haugesund  

ved min. 45 betalende reisende i bussen 

Pris Voksen   kr. 22250,-  

Ungdom fra 13—17 år og deler rom med  

2 voksne    kr. 20850,- 

Barn fra 2 - 12 år og deler rom med  

2 voksne    kr. 19450,-   

 

Enkeltromstillegg  kr. 6790,-  

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybillett Haugesund - Tel Aviv t/r* inkl. flyavgifter, kan 

endre seg  

• Hele rundreisa i henhold til oppsatt program 

• Opphold i dobbeltrom på nevnte overnattingssteder 

• Halvpensjon (frokost og middag) 

• En fiskelunsj i Ein Gev 

• Inngangspenger til besøkssteder i henhold til program-

met  

• Skandinavisktalende guide på rundturen 

 

*Flybilletter for påsken 2021 er dessverre ennå ikke lagt ut 

for salg. Vanligvis legges de ut ca. 10 - 12 mnd. før avreise-

dato. Derfor har vi i dette tilbud bare estimert en flypris 

basert på årets priser (2019). Vi må derfor ta forbehold 

om endring i prisen inntil den endelige flyprisen foreligger. 

 

NB! Flybillettprisen er avhengig av ledig kapasitet på flyet, 

tidspunkt for reisen og antall reisende i gruppen.  

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 45 betalende deltakere. Ved mindre antall vil det bli tillegg i prisen. 

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. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer  

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 95 USD pr. person 

(gjelder reisende over 13 år) 

• Enkeltromstillegg  

• Inntreden Coral Beach Eilat + snorkel utstyr ca kr. 160,- i 

Eilat  

•  Utflukt til Betlehem v/min. 20 påmeldte kr. 500,- pr. 

Person.  I tillegg må det påregnes tips til guide/sjåfør på  5 

USD pr. person over 13 år 

Eilat  


