
Turteam:  Olav og Ingeborg Anne Håland,  

Ariel Frøytland (også guide på turen). 

Rundreise i Jerusalem, Judeaørken, Dødehavet, Jordandalen,  Galilea og Golan. 

OPPLEV NYE TING I ISRAEL 

25.9. - 4.10. 2020 



Ariel Frøytland er koordinator i stiftel-

sen; Lev Leman Israel, som yter hjelp til 

nye immigranter i Israel. Arbeidet har 

pågått siden 1986. Han har bodd i Israel i 

mange år, snakker hebraisk og har vært 

reiseleder til landet mange ganger. Ariel er 

autorisert guide i Israel. 

 

DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 25. SEPTEMBER  

Utreise  
Gruppen reiser med Turkish Airlines fra 

Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Da flyet går 

kl.11.25 fra Oslo, er det mulig med tilslut-

ningsbilletter med SAS uten ekstra overnat-

ting fra mange steder i Norge. Ta kontakt 

eller skriv i merknadsfeltet ved påmelding. 

Ved ankomst Tel Aviv kjører vi med buss en 

liten time til Jerusalem, til vårt hotell, Mon-

tefiore Hotel (i hjerte av byen, 5 min. gange 

til Ben Yehuda gågate) hvor vi skal bo fire 

netter.  

 

LØRDAG/SHABBAT 26. SEPTEMBER 

Jerusalem  
Tenk vi er i Jerusalem, Guds by. Og i dag 

skal vi få se store deler av denne fantastiske 

byen, Israels evige hovedstad, og hjerte av 

det Jødiske Folk gjennom 3000 år. Vi starter 

med panoramautsikten i fra Oljeberget over 

byen, og ser bymuren og Tempelplassen 

godt her ifra. Deretter besøker vi «Alle Na-

sjoners Kirke» i Getsamenehagen, før vi går 

inn i Gamlebyen og starter for fullt vår opp-

dagelsesferd i det helt unike Jerusalem. Vi 

skal besøke områdene hvor «Mikve Israel» 

var på Templets tid. «Brichot Hatzån» og 

Betesdadammen (ved St. Anna kirken). De-

ler av Via Dolorosa, se restene av en av 

Keiser Hadrians fire Triumfbuer i Ilia Capi-

tolina fra det II. Århundre etter Kristus. Gå 

inn under byen, og se vannbassenger fra Jesu 

tid, og byens gatenivå fra samme tid. Besø-

ker Vestmuren / Klagemuren. Deretter er 

dere fri til å gå rundt i Gamlebyens basarga-

ter og virkelig kose dere. En uforglemmelig 

dag, og flott start på vår tur i Landet. 

 

SØNDAG 27. SEPTEMBER 

Jerusalem  
Vi starter dagen på Israels Museum og ser på 

modellen av Jerusalem, slik byen så ut i år 66 

e.Kr.  Det er også her deler av de berømte 

«Dødehavsrullene» er oppbevart. Deretter 

kjører vi til en av byens flotteste panorama 

utsikter; Armon Hanatziv. Vi avslutter dagen 

på Kibbutzen; Rachel`s høyde, med utsikt til 

Betlehem og hyrdemarkene.  

I kveld starter Den store Forsoningsdagen, 

Yom Kippur, så dette blir av den grunn en 

kort dag.  En kort, men svært interessant 

dag. Det er like før det jødiske folk starter 

sin faste. Middagen på hotellet blir derfor 

tidlig i dag, ca. 15.00 til 17.00 (for turistene 

serveres det mat i morgen også). Kl. 19.00 

Etter middagen har vi en samling på hotellet.  

 

MANDAG 28. SEPTEMBER 

Yom Kippur i Jerusalem  
Den store forsoningsdagen Yom Kippur, er 

en helt spesiell dag. Gatene er tomme for 

biler og busser, og fulle av barn på sykkel, og 

mennesker som går på bena! De aller fleste i 

Landet faster (verken spiser eller drikker) i 

25 timer. At vi kan få opplever denne dagen 

her i Jerusalem er virkelig stort. En dag du 

aldri vil glemme. Dagen er din, og du har fri 

til å gjøre det du har mest lyst til. Vi bor i 

Israels hovedstad, i hjerte av Landet og det 

jødiske liv og historie. Og i kort gangavstand 

til svært mange bibelhistoriske kjente plas-

ser. Tilbudene står i kø, og reiselederne og 

guide står klare til å hjelpe deg, om du treng-

Kapernaum 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 25.september 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.25 16:15 

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

 

Hjemreise fra Israel - 04.oktober 2020 

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

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:05 16:50 

 

BOSTEDER 

25/9 - 29/9 Montefiore Hotel, Jerusalem 

29/9 - 2/10 Leonardo Hotel, Tiberias 

2/10 - 4/10 Leonardo Plaza Hotel, Netanya 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDERE 

Olav og Ingeborg Anne Håland har 

vært reiseledere i Israel mange ganger 

sammen med Ariel Frøytland. Olav er 

styremedlem i stiftelsen Lev Leman Israel 

og de er begge aktive på Byremo bedehus. 

Er du interessert i Israels land, folk, histo-

rie og kultur, og har lyst til å oppleve 

«landet der det skjedde, skjer og der det 

kommer til å skje» som du kjenner fra 

Bibelen? Er du opptatt av dagens situasjon 

i Midt-Østen og har lyst på en opplevel-

sesferie kombinert med tre gode dager i 

Jerusalem, ved Genesaretsjøen og Middel-

havet? Se og oppleve nye steder i 

Landet som du garantert aldri har 

opplevd eller sett før? Da er dette 

turen for deg! I løpet av oppholdet får 

du oppleve mange interessante steder og 

treffe interessante personer i Landet. Og 

om du har vært i Israel mange ganger før 

vil dette være en tur hvor du vil få oppleve 

mange nye steder. Kom og bli med! 



 starter vi på ruinene, av kanskje verdenshis-

toriens største Korsfarerborg, og med dets 

enorme utsikt. Vi kjører så igjennom Hula-

dalen, og til de arkeologiske utgravningene i 

Dan, med bl.a. «Abrahams port» som er 

mer enn 3700 år gammel. Stiger opp på Go-

lanhøyden. Kjører igjennom druserlandbyer. 

Besøk i Kibbutz Elrom, hos kunstneren Gil. 

Minnesmerke for Chativa 7, Oz 77 i «Emek 

Habacha»! Og avslutter med panoramautsik-

ten i fra Bentalhøyden over store deler av 

det nordlige Israel, og langt innover i Syria. 

En ny fantastisk dag. 

 

TORSDAG 01. OKTOBER 

Arbelhøyden, de varme kildene 
i Tiberias 
I dag skal vi på en flott vandretur ute i den 

Galileiske natur, og avslutter dagen i de var-

me kildene «Chamei Tveria». Arbelhøyden 

(Galileas Masada), og ruinene av hus / fest-

ning i dets fjellvegg, utsikten og den flotte 

stien rundt høyden, vil gjøre at du får en 

opplevelse for livet! Vi holder et rolig tem-

po, slik at det blir en tur alle kan være med 

på (om de ønsker). Etter lunsj, drar vi til de 

varme kildene, hvor du kan velge mellom 

bassenger med ulik vanntemperatur. En her-

lig dag! 

 

FREDAG 02. OKTOBER 

Nye plasser i Galilea, Akko, 
Karmelfjellet  
Vi forlater Tiberias og Genesaretsjøen for 

denne gang. I dag tror jeg dere alle sammen 

skal få se nye plasser dere aldri før har opp-

levd i Landet (selv om du så har vært her 

100 ganger før). Stikkord er «Yosef Ben 

Matityahu» og opprøret mot romerne i år 

66-73. Over 800 år gammel Korsfarer borg/

er det. Nyt denne helt spesielle dagen. Faste 

og bønn i Jerusalem. 

Oppsatt tilbud for dagen er;  

Kl. 09.00 Vandre gjennom Jerusalems gater, 

til Gordons Golgata og den tomme grav, for 

morgenandakt, og nattverd.  

Kl. 20.30 Etter middagen på hotellet går vi ut 

på Ben Yehuda gaten, og koser oss sammen 

med folket, i det 25 timer med faste opphø-

rer. 

  

TIRSDAG 29. SEPTEMBER 

Judea ørken, Jordandalen, Ti-
berias  
Etter et kort men svært viktig besøk på Yad 

Vashem (Holocaust museet) sier vi  på gjen-

syn til Jerusalem for denne gangen, og reiser 

østover mot Dødehavet. Vårt første stopp 

blir; «Den barmhjertelige Samaritans herber-

ge». Deretter til Qumeran, hvor man fant 

«Dødehavsrullene». Bading i Dødehavet for 

den som har lyst, her hvor alle kan lese he-

braisk flytende! Før vi kjører nordover i 

Jordandalen, gjør vi et stopp i «Qasel Elya-

hud» Jesu dåpsplass ved Jordanelven. Like 

før Genesaretsjøen skal vi gå en kort tur i 

en Daddelpalmelund, og få se den «Glemte 

Øy». En lang og svært innholdsrik dag! 

   

ONSDAG 30. SEPTEMBER 

Genesaretsjøen, Safed, Dan og 

Golan 
Vi bor like ved Genesaretsjøen, og hva er 

vel da ikke mer naturlig enn å starte dagen 

med en båttur på «Søndagsskolesjøen»? Fra 

båten kan vi lett peke ut de kjente plassene i 

fra det Nye testamentet; Magdala (Migdal), 

Saligprisningens berg, Kapernaum (Jesu by), 

Beit Saida m.m. Så reiser vi opp til en av de 

fire hellige jødiske byene i Israel; Safed. Her 

festning. Gled dere. Vi besøker også byene; 

Akko og Haifa. Carmel fjellet. Cesareas 

Aquadukter, og til vårt hotell ved Middelha-

vet i Netanya. 

I kveld begynner Løvhyttefesten (Sukkot) i 

Landet, så vi går til et helt spesielt festmåltid 

denne Shabbats kvelden på hotellet her i 

Netanya! 

Kl. 20.00 Fellessamling på hotellet. Tema; 

«Løvhyttefesten/Sukkot». Sang og frie vitnes-

byrd.  

 

LØRDAG 03. OKTOBER 

Fridag ved Middelhavet  
Dette blir siste hele dagen i Israel for denne 

gangen. Nyt dagen, den er din. Varme, sol og 

bading. Middelhavet har selv nå i oktber hele 

28`C. 

Kl. 17.00 Fellessamling der vi tegner inn på 

kartene hvor vi vært og opplevd Israel disse 

dagene, oppsumerer turen, og evaluerer 

den. Med en liten hilsen i fra Israels Turist-

minister og Borgermesteren i Jerusalem. 

 

SØNDAG 04. OKTOBER 

Hjemreisedag  
Vi sjekker så ut av hotellet, og blir fraktet 

over Sharonsletten med buss til Ben-Gurion 

flyplass i Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjen-

syn, til Israel for denne gang, og gleder oss 

allerede til neste tur, (om vi får leve og Her-

ren dryger, og gir oss enda en gang en slik 

mulighet). 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR  21.950,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.980,- (pr. sep -19, kan endres) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag på bosted 

• Inngangsbilletter til alle besøk steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Norsktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør med 

95 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg kr 6.090,-  

• Reiseforsikring (alle må ha) 

• Tilslutningsbillett fra andre steder 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 (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 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. 

Vi besøker bl.a. Jerusalem, Judea ørke-

nen, Jordanelven, Dødehavet, Tibe-

rias, Golan og mange nye plasser i Ga-

lilea. Vi avslutter med flotte dager ved 

Genesaretsjøen og ved Middelhavet. 

Det blir Bibeltime. Og den som liker å 

bade har anledning til å bade både i 

Dødehavet/Salthavet, Genesaretsjøen 

og Middelhavet. 


