
Turteam:  Jarle og Karina Waldemar 

En tur for hele familien. Vi besøker mange av plassene vi har hørt om i Bibelen 

og opplever mye moro sammen på tur! 

Familietur Sommerferien 2020 

21. - 30. juli 2020 



DAGSPROGRAM 

 

TIRSDAG 21. JULI 

Utreisedag, Norge - Israel 

Vi reiser med LOT fra Oslo via Warsza-
wa til Tel Aviv. (Gi beskjed på Påmel-
dingsskjemaet i tilfelle du ønsker til-
slutningsbillett fra annen flyplass). 
Ved ankomst blir vi møtt av vår sjåfør 
som tar oss til vår kibbutz ved Genesa-
retsjøen i Galilea, hvor vi skal bo førs-
te del av turen. 

 

ONSDAG 22. JULI 

På og ved Genesaretsjøen 

I dag skal Søndagsskolefortellingene 
virkelig bli levende for oss! Dagen 
starter med båttur på Genesaretsjøen, 
her hvor Jesus stilte stormen, gikk på 
vannet og ga disiplene en fiskefangst 
de aldri hadde sett maken til.  Så blir 
det besøk på Saligprisningenes berg, 
hvor Han holdt sin Bergpreken. Her-
ifra går vi ned til Genesaretsjøen og 
området som kalles Tabgha, hvor Han 
kalte flere av sine disipler og hvor Han 
møtte dem igjen etter oppstandelsen. 
Resten av dagen til egen disposisjon i 
kibbutzen, som bl.a. har område for 
fotball og lek, tennisbane, basseng, 
egen strand og lokal butikk. 

 

 

 

TORSDAG 23. JULI 

Kapernaum og Nasaret  

Vi begynner dagen i byen Jesus  
bosatte seg; Kapernaum og fortsetter 
til stedet for brødunderet i Tabgha.  
Så fortsetter vi til Jesu barndomsby  
Nasaret, den største arabiske byen i 
Galilea og kjører i bibelsk landskap der 
vi ser mange høyder, sletter og byer 
som omtales i bibelhistoriene. Her 
besøker vi stedet Nazareth Village, 
hvor vi opplever livet som det var her 
på Jesu tid og Jesu undervisning blir 
levendegjort for oss. Etter hvert  
vender vi tilbake til Genesaretsjøen og 
på veien kjører vi innom Tiberias. 

 

FREDAG 24. JULI 

Fridag 

Dagen er til egen disposisjon og vi ko-
ser oss på vår kibbutz ved Genesaret-
sjøen.  

 

LØRDAG 25. JULI 

Golan, Sachne og dåpsstedet 

Yardenit 

I dag kjører vi opp på sørspissen av 
Golanhøyden, i grenseområdet med 
Syria og Jordan, og stopper på «Peace 
View» hvor vi har fantastisk utsikt 
over hele Genesaretsjøen. Guiden gir 
oss et innblikk i hva dette området 
betyr for Israels sikkerhet. Så kjører vi 
ned «trollstien» i Yarmuk-dalen og 

Dødehavet 

Gravhagen 

REISELEDERE 

Jarle og Karina Waldemar  

brenner for å formidle evangeliet. 

Mange familier kjenner Jarle fra  

sommerstevner og menigheter, der 

han har deltatt med kreative prekener 

og sang. Hans sprudlende og livsglade 

formidling av tro og liv er til inspira-

sjon og oppmuntring for mange. Nå 

har du muligheten å oppleve Bibelens 

land sammen med dem! Vi besøker 

mange av plassene vi har hørt om i 

Bibelen og opplever mye moro sam-

men på tur!  

Vi har base to steder på turen, 5 

første nettene ved Genesaretsjøen 

og så 4 netter i Jerusalem. Herfra 

drar vi på dagsturer til kjente steder fra 

Bibelen. Det blir båttur på Genesaret-

sjøen, vandring til sjøen der Jesus kalte 

sine disipler og møtte dem igjen etter 

oppstandelsen, vi får opplevet livet på 

Jesu tid i «Nazareth Village», besøker 

«Paradisets forgård»; oasen Sachne og 

verdens eldste by Jeriko. Vi skal vandre i 

Jesu fotspor i Jerusalem, besøke Oljeber-

get, Getsemane, gå deler av Via Dolorosa 

og ha nattverdstund i Gravhagen. Det blir 

også en tur til Betlehem og Dødehavet. 

Velkommen med på familietur til 

Israel med Waldemars!  



 

det. Det er strengt forbudt å kaste seg 
ut i vannet, her setter man seg ned og 
flyter på ryggen. Vannet er hele 33% 
salt og inneholder mange andre mine-
raler som gjør det til et av verdens 
mest helsebringende sted å bade. 

Etter hvert setter vi kursen mot Jeru-
salem, 800 m over havet. Vi kjører til 
Oljeberget og ser den verdenskjente 
utsikten over den Hellige by. Her kom 
Jesus ridende på et esel og herfra var 
det Han steg opp til Himmelen. 

 

MANDAG 27. JULI 

Getsemane, Via Dolorosa, Grav-

kirken og Vestmuren 

I dag skal vi vandre i Jesu fotspor i Je-
rusalem! Vi begynner dagen i Getse-
manehagen, hvor Han kjempet og ba 
og ble tatt til fange. Vi fortsetter inn til 
Gamlebyen og går deler av Via Dolo-
rosa, smertens vei mot Golgata og 
Gravkirken. Så blir det lokal lunsj og 
tid til shopping i basargatene, før vi 
avslutter dagen ved jødenes helligste 
sted; Vestmuren.  En del av vestre 
mur av tempelet som lå her til år 70 e. 
Kr. I dag er det Klippedomen og Al 
Aksa moskeen som ligger på det som 
en gang var Tempelplassen.  

 

TIRSDAG 28. JULI 

Yad Vashem og Biblical Zoo 

Vi besøker Holocaustmuseet Yad  
Vashem, minnesmerket over de 6 mill. 
jødene som ble utslettet under  
2. verdenskrig, - av dem var det 1.5 
mill. barn. En ufattelig del av vår euro-
peiske historie. (For barna arrangeres 
alternativt opplegg i the Biblical Zoo.) 

Resten av dagen er til egen disposi-
sjon og mange vil nok kose seg ved 
det fine bassenganlegget på hotellet 
vårt. Hotellet ligger like ved trikken, så 
for de som ønsker å dra tilbake til  
sentrum eller Gamlebyen er det en-
kelt å benytte denne. 

 

ONSDAG 29. JULI 

Betlehem og Gravhagen 

I dag skal vi besøke Jesu fødeby Betle-

kjører sørover Jordandalen. Her skal vi 
besøke paradiset Sachne, en fersk  
kilde som året rundt holder 27 grader. 
For de som ønsker det er det mulig å 
besøke Kenguru Zoo som ligger like 
ved (45 NIS per pers), hvor man for-
uten å klappe og mate kenguruer bl.a. 
får hilse på en koala, papegøyer, og 
verdens farligste fugl. På veien tilbake 
til Ginosar stopper vi på dåpsstedet 
Yardenit, hvor troende fra hele verden 
kommer for å la seg døpe i Jordan-
elven.  

 

SØNDAG 26. JULI 

Fra Galilea, via Jeriko og Dødeha-

vet til Jerusalem 

Vi sier farvel til det frodige Galilea og 
setter kursen sørover Jordandalen 
mot Judeaørkenen. Her gjør vi et 
stopp i Jeriko, verdens eldste by, hvor 
Jesus møtte både Sakkeus og den blin-
de Bartimeus. Det blir også dromedar-
ridning og kabelbane i Jeriko. Så fort-
setter vi til verdens laveste sted;  
Dødehavet, ca. 430 m under havet. 
Her besøker vi oasen Ein Gedi, hvor vi 
tar en vandring og kan kjøle oss ned i 
kilden og kanskje også får se noen av 
steinbukkene eller klippegrevlingene 
som hører til her. Så blir det et bad du 
aldri glemmer! I Dødehavet flyter man 
som en kork pga. det høye saltinnhol-

hem, som ligger bare 10 km fra Jeru-
salem. Her skal vi innom Fødselskir-
ken, som er bygget over grotten der 
Jesus ble født, og Hyrdemarkene hvor 
hyrdene fikk bli de første til å få bud-
skapet og Messias fødsel. 

Så vender vi tilbake til Jerusalem og 
avslutter reisen vår med et fint besøk 
ved Gordons Golgata og Gravhagen. 
En fredelig, vakker hage i hjertet av 
byen, med en tom grav, som besøkes 
av evangeliske kristne fra hele verden. 
Her har vi vår egen takke- og natt-
verds samling. Resten av dagen er fri-
dag. På kvelden samles vi til avskjeds-
samling. 

 

TORSDAG 30. JULI 

Hjemreise 

Det er tid for å si farvel til Jerusalem 
og vi kjører til Ben Gurion flyplass ved 
Tel Aviv, og reiser hjem til Norge. Vi 
takker for turen og sier SHALOM  
v’lehitraot (FRED og på gjensyn) til 
Israel og hverandre for denne gang.  

 

Underveis på turen tilbys fellessamlinger 

med opplegg for små og store barn. 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 21. juli 2020 

LO 482 Oslo - Warzawa 10.45 12:45 

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

 

Hjemreise fra Israel - 30. juli 2020 

LO156 Tel Aviv - Warzawa 11:25 14:20 

LO 483 Warzawa - Oslo 16:50 18:55 

 

Tilslutning fra andre byer på forespørsel 

 

BOSTEDER 

21-26/7 Holliday Village, Kibbutz Nof Ginnosar 

26.-30/7 Hotel Royal Wing, Jerusalem 

 

Maks 4 på rom, er man flere så ta kontakt med 

PLUSSREISER  

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

Turpris fra Oslo 

Gunnpris per voksen  KR 21450,- 

Barn 2 –14 år på rom m/2 voksne 

Kr. 18950,- 

Teens fra 15 år på rom m/2 voksne 

Kr. 20650,- 

Maks 4 på rom, er man flere så ta kontakt med 

PLUSSREISER 

 

Enkeltromstillegg kr. 6050,- 

 

Tilslutning fra andre flyplasser på forespørsel 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen tur/retur Oslo inkl. flyavgift (kr. 

1650,- pr . Okt-19, kan endre seg noe) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet  

• Opphold på Holliday Village og turistklasse 

hotell i dobbeltrom 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det 

fremgår av dagsporgrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 70 

USD pr. person fra fylte 13 år 

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 

Nazareth Village Yardenit—døpeplassen 

Jerusalem 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (november 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 25 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. 

Jerusalem 


