
Turteam:  Gordon og Unni Tobiassen 

Vi inviterer deg med på en rundreise med Bibelen som guidebok, 

og med bibelundervisning i den profetiske kontekst. 

ISRAEL I PROFETIENE 

22. sept. - 1. okt. 2020 



DAGSPROGRAM 

 

TIRSDAG 22. SEPTEMBER 

Utreisedag: Norge - Israel 

Velkommen med på Høsttur til Israel! Vi 

reiser med Turkish Airlines fra Oslo via 

Istanbul til Tel Aviv. På Ben Gurion  

flyplass i Tel Aviv blir vi møtt av vår buss 

som tar oss til Ginosar Village på  

Kibbutz Nof Ginosar, ved Genesaret-

sjøen, hvor vi skal bo de første nettene.  

 

ONSDAG 23. SEPTEMBER 

På og ved Genesaretsjøen 

Vi starter dagen med båttur på  

Genesaretsjøen. Vi fortsetter i Jesu  

fotspor og besøker Magdala, her er nye 

utgravninger og mye spennende fra Jesu 

tid. Det blir en tur opp på Saligpris-

ningenes berg, hvor Jesus holdt sin  

berømte Bergpreken. Vi besøker også 

Tabgha stranden hvor Peter og disiplene 

fikk den store fiskefangsten. Resten av 

dagen fri til bading på kibbutzen. 

 

TORSDAG 24. SEPTEMBER 

Golan og det nordlige Israel 

I dag skal vi bli mer kjent med Galileas 

historie, og få et innblikk i den politiske 

situasjonen her. Vi starter dagen i «Jesu 

egen by»; Kapernaum før vi kjører opp 

til Golanhøydene, og til Har Bental, en 

frigjort israelsk, militær utsiktspost, hvor 

vi har fin utsikt, og kan se langt inn i  

Syria. Vi kjører ned en del av den frukt-

bare Huladalen.  (De som ønsker det 

kan velge å ha en avslappingsdag ved 

Genesaretsjøen).   

 

FREDAG 25. SEPTEMBER 

Til Jerusalem via Karmel, Haifa 

og Caesarea 

Vi forlater Genesaretsjøen og setter 

kursen mot Muchraqa på Karmel  

fjellet hvor Elia seiret over Baals-

profeter og bad om regn over landet. 

Vi ser utover Meggido sletten, hvor 

det har vært mange store slag, men 

det venter et siste avgjørende slag, det 

store Harmageddon slaget som Åpen-

baringa taler om. Vi kjører ned og ser 

utsikten over Haifa, hvis det passer vil 

vi besøke Shmuel Aweida pastor i Beit 

Eliahu menigheten. Ferden går videre 

til Cæsarea som på Jesu tid var hoved-

sete for romerne. Her bodde Pontius 

Pilatus, og her satt Paulus som fange. 

Vi ser det romerske teateret, utgrav-

ningen av byen og akvedukten. Så  

settes kursen opp til Jerusalem, denne 

spesielle, historiske, kulturelle og  

profetiske by vi skal bli bedre kjent 

med de neste dagene. Jerusalem er 

daglig i mediebilde og blitt en løfte-

stein som hele verden har sine øyne 

rettet mot.  Det er sabbatskveld og vi 

sjekker inn på vårt hotell Prima Kings 

hvor vi skal bo de 4 neste netter. 

 

 

 

 

Genesaretsjøen 

Caesarea ved havet 

Gravhagen 

REISELEDERE 

Unni og Gordon Tobiassen er 

bosatt i Grimstad, etter flere år i 

Fredrikstad hvor de var pastorpar i 

ni år. I dag er Gordon fulltids reise-

forkynner for den tverrkirkelige be-

vegelsen: «Ordet og Israel». De har 

46 år som forkynnere og pastor-folk 

bak seg. Gordon har i de fleste år 

vært sterkt opptatt av Israel og den 

profetiske siden i Guds ord. Han 

reiser over hele landet i dag med 

møter, bibeluker og seminarer på 

profetordet, Israel og endetiden. 

Unni og Gordon har mange turer 

bak seg som reiseledere til Israel.  

 

Vi starter rundreisen i Galilea, videre til 

Jerusalem og avslutter ved Middelhavet, i 

storbyen Tel Aviv. Det blir besøk i gamle 

bibelske kjerneområder, vandringer i Jesu 

fotspor, båttur på Genesaretsjøen, møte 

med nord-Galilea og grenseområdene, 

besøk i Betlehem, ørkenopplevelser ved  

Dødehavet og mye mer. En dyktig, isra-

elsk skandinavisktalende guide blir med 

oss på rundturen og vi anbefaler Bibelen 

som vår beste guidebok. Noen kvelder 

blir det møte med sang, vitnesbyrd og 

bibelundervisning. 



 opp til Bethesda dam og St. Anna kirken 

hvor den fantastiske akustikken opp-

leves. Så blir det en vandring på noe av 

«Via Dolorosa» eller «Lidelsens Vei». 

Stopper ved Antonia borgen og Gabbata 

samt noen av de 14 stasjonene. Vi leg-

ger turen innom Hanegalkirken før vi 

avslutter dagen med nattverd i Grav-

hagen, v/Gordons Golgata.  Yom Kippur 

forsoningsdagen) begynner i kveld, dette 

er en av jødenes helligste dager, og  

landet står stille frem til neste kveld. 

 

MANDAG 28. SEPTEMBER 

Yom Kippur - forsoningsdagen 

Denne dagen er alt stengt og vi har den 

som avslappingsdag og kan gå rundt i 

Jerusalem og oppleve sammen med  

jødene deres store forsoningsdag. I 

Gamlebyen hos araberne er det åpent. 

På kvelden blir det anledning til å gå i 

handlegatene på Mamilla og Ben Yehuda. 

 

TIRSDAG 29. SEPTEMBER 

Yad Vashem, Betlehem, Tel Aviv 

Vi skal i dag forlate Jerusalem, kjører 

først til Knesset hvor vi ser den store 

syv-armede lysestaken - «Menoraen», 

som er Israels nasjonalsymbol. Så går 

turen til Yad Vashem, det nasjonale  

minnesmerket over de 6 mill. jøder som 

ble drept under andre verdenskrig, av 

dem 1,5 mill. barn. Et sterkt møte med 

en grufull del av vår historie. Vi legger 

turen innom Betlehem, hvor vi prøver å 

få møte pastorparet Naim og Elvira  

LØRDAG 26. SEPTEMBER 

Jeriko, døpestedet, Ein Gedi,  

Masada og Dødehavet 

Denne dag blir under havets nivå, vi 

kjører først ned til Jeriko, verdens  

eldste by, her møter vi mye bibelhisto-

rie. Vi skal innom døperstedet ved  

Jordan elven og så videre en stopp ved 

Ein Gedi hvor David gjemte seg for 

Saul. Neste stopp blir Masada, denne 

fjellborgen som Herodes bygde med 

den gang en overdådig luksus. Her ser 

vi ruiner, en del er restaurert, og  

møter en spennende historie om de 

960 jøder som forskanset seg på  

Masada og holdt stand mot den  

romerske hær i over tre år. Etter dette 

besøket blir det anledning til et bad i 

Dødehavet, dette spesielle hav som 

inneholder 10 ganger så mye salter og 

mineraler som Middelhavet. Her flyter 

du som en kork på grunn av havets 

høye saltinnhold.  

 

SØNDAG 27. SEPTEMBER 

Oljeberget, Getsemane, Gamle-

byen, Hanegalkirken, Gravhagen 

Denne dag skal vi oppleve en del av de 

bibelske steder og vandre i Jesu fot-

spor i Jerusalem. Vi begynner dagen på 

Oljeberget, der vi ser Den hellige by i 

morgensolen. Går videre ned til 

«Tårekirken», Dominus Flevit, hvor 

Jesus gråt over byen, og gjør et stopp i 

Getsemane hagen. (En stund i den  

stille hagen vil vi prøve å få til). Vi går 

 

Khoury. Vi kjører ut til Herodion og 

ser utsikten over Juda markene.  Så 

settes kursen ned til Tel Aviv og vårt 

hotell Metropolitan, hvor vi skal bo de 

to siste nettene. 

 

ONSDAG 30. SEPTEMBER 

Tel Aviv og Jaffa 

Denne dag blir det et besøk til The 

Independence hall i Tel Aviv. Det var 

her staten Israel ble proklamert 14. 

mai 1948 av Israels første statsminis-

ter David Ben Gurion. Vi legger turen 

innom Jaffa, før resten av dagen blir til 

fri disposisjon med avslapping og  

anledning til å bade i Middelhavet. Vi 

har siste samling på kvelden med opp-

summering, hilsninger og deler inn-

trykk sammen.  

 

TORSDAG 1. OKTOBER 

Hjemreisedag 

Bussen henter oss på hotellet og kjø-

rer til flyplassen. Dagene har gått så 

altfor fort, vi sier farvel for denne gang 

og på gjensyn; Shalom v’lehitraot (Fred 

og på gjensyn).  

 

 

Velkommen med på en 

uforglemmelig tur! 

Masada 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 22. september 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.25 16:15 

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

 

Hjemreise fra Israel - 1. oktober 2020 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 09:55 12:20 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:05   16:50 

 

BOSTEDER 

22-25/9 Ginnosar Village, Galilea 

25-29/9 Prima Kings, Jerusalem 

29/9-1/10 Metropolitan, Tel Aviv 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 



Turen bestilles på plussreiser.no 

Turpris fra OSLO 

TOTAL 20.750,- 

 

Enkeltromstillegg kr. 6950,-  

 

Tilslutning fra andre byer i Norge på forespørsel 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo - Tel Aviv t/r, inkl. flyavgifter 

(kr. 1990,- pr. okt-19, kan endre seg) 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i deobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotell, guide og sjåfør på ca. USD 85,- 

pr. person 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Reise– og avbestilingsforsikring 

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 

Hummus Gravhagen 

Granatepler 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (høsten 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 30 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. 

Utsikt fra Oljeberget 


