
Turteam:  Anita og Trond Eriksen. 

Opplev Israel gjennom Bibelen i et godt fellesskap 

 

TUR TIL ISRAEL 

17. - 26. oktober 2020 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 17. OKTOBER 

Norge - Israel 

Vi reiser med Austrian Airlines fra 

Oslo kl  0640 via Wien og lander i 

Tel Aviv på ettermiddagen, kl 1450. 

Her venter bussen som kjører oss 

til hotel Leonardo Club i Tiberias 

for overnatting. Vi får middag på 

hotellet på kvelden. 

 

SØNDAG 18. OKTOBER 

Områdene rundt Genesaretsjøen  

Vi begynner dagen i Magdala, hjem-

byen til Maria Magdalena før vi kjører 

opp til Bergprekenstedet. Herfra  

spaserer vi ned til møteplassen hvor 

Jesus møtte disiplene etter oppstan-

delsen - Mensa Kristi. Vi skal så videre 

til Jesu egen by, Kapernaum før vi  

kjører over til andre siden av Gene-

saretsjøen og Kibbutz Ein Gev for 

lunsj. Etterpå drar vi på en båttur på 

Genesaretsjøen før vi drar tilbake til 

Tiberias og vårt hotell. Frokost, lunsj 

og middag. 

 

MANDAG 19. OKTOBER 

Nordre Israel  

Vi kjører langs Naftalifjellene, langs 

grensen til Libanon og opp på Golan-

høydene til fjellet Ben Tal ca 1165 

moh. Herfra har vi en fantastisk utsikt 

over Golan, langt inn i Syria og over til 

Hermonfjellet med sin høyeste topp 

ca 2800 moh et stykke inn i Syria. Vi 

kjører sørover hele Golan og ned 

Yarmukdalen (Goghopens dal) og  

tilbake til Tiberias og vårt hotell.  

Frokost og middag. 

 

TIRSDAG 20. OKTOBER 

Tiberias - Jerusalem 

Vi forlater Tiberias for denne gang, og 

kjører ned Jordandalen langs den  

jordanske grensen. Vi gjør et stopp 

ved dåpsplassen Qasr El Yehud hvor 

Jesus ble døpt av Johannes i elven  

Jordan. Så fortsetter vi langs Døde-

havet ned til Ein Gedi hvor vi spaserer 

inn dalen ved steinbukk-klippene hvor 

David gjemte seg for kong Saul i hulen, 

og opp til Davidskilden og fossen. 

Deretter blir det Deretter blir det 

bading i Dødehavet ved Ein Bokek før 

vi setter kursen opp til Jerusalem og 

vårt hotell Royal Wing i vest  

Jerusalem. Frokost og middag. 

 

ONSDAG 21. OKTOBER 

Jerusalem 

Vi begynner dagen med besøk i  

Gordons Golgata kl 9, med den  

tomme grav. Deretter tar vi turen til 

Getsemane 

Caesarea 

Jerusalem 

REISELEDER 

Anita og Trond Palmgren Erik-

sen arbeider til daglig i Stiftelsen 

Evangeliesenteret. De har hatt ulike 

roller i Evangeliesenteret siden 80-

tallet og har begge erfaring fra menig-

het og rusomsorgsarbeid. Trond har 

siden 2010 vært Daglig leder av 

Evangeliesenteret og har siden 2011 

vært valgt medlem av Lederrådet for 

Pinsebevegelsen i Norge. Likesom del-

takerne blir kjent med Israel får de bli 

kjent den store virksomheten i 

Evangeliesenteret. De legger vekt på 

en lav terskel og inkludering av men-

nesker med rom for både alvor og 

humor. Vi har fått gode tilbakemel-

dinger på reiser med Anita og Trond 

som reiseledere til Israel.  

 

Vårt mål med reisen er at du skal få 

oppleve dagens Israel og et godt felles-

skap på tur. Tross mye motstand har 

folket opplevd vekst og fremgang i nye-

re tid. Israel er et moderne samfunn i 

rask utvikling. Denne reisen vil samtidig 

forsterke din tro på Bibelen og øke din 

interesse for landet og folkets historie.  

 

Det blir samlinger på kveldene med 

sang og ulike innslag. Når det gjelder 

nytelse av alkohol, så ber vi om at dette 

ikke gjøres under måltider og andre 

tilstelninger hvor gruppen er samlet.  



 
LØRDAG 24. OKTOBER 

Jerusalem - Caesarea - Tel Aviv 

Så setter vi kursen mot Middelhavet 

og opp til Karmel hvor profeten Elias 

holdt til. På vei sørover besøker vi 

Caesarea ved havet med teateret og 

restene av Herodes palasser som lå 

helt nede ved havet, samt Hippodro-

men og restene av korsfarerbyen. Vi 

kjører en liten sving bortom akveduk-

ten som fraktet vannet fra Karmelfjel-

let til byen under romertiden. Så til 

hotell BY14 i Tel Aviv. Frokost og 

middag. 

 

SØNDAG 25. OKTOBER 

Tel Aviv 

I dag har vi fridag og nyter solen, sjøen 

og sommeren. Frokost og middag. 

 

MANDAG 26. OKTOBER 

Israel - Norge 

Hjemreisedagen er kommet. Vi må 

reise fra hotellet 04.30, slik at vi er på 

flyplassen ca kl 05.00. Vi reiser hjem 

med Lufthansa kl 08.05 til Frankfurt, 

og videre til Oslo hvor vi lander  

kl 14.50.  

 

HJERTELIG VELKOMMEN PÅ  

ISRAELSTUR SAMMEN MED 

OSS! 

Davidsonsenter hvor vi får høre litt 

om tempelet på Jesu tid. Så skal vi  

besøke Hanegalskirken - Galiacantu og 

nattverdssalen. Resten av dagen til fri 

disposisjon. Frokost og middag. 

 

TORSDAG 22. OKTOBER 

Jerusalem 

Vi begynner på Oljeberget med den 

fantastiske utsikten over byen og  

områdene omkring. Vi spaserer ned til 

Tårekirken og videre ned til Getse-

mane hvor vi samles i hagen kl. 9.30, 

etter et besøk i kirken. Så går vi over 

Kedrondalen og opp til Betesdadam 

før vi fortsetter på Via Dolorosa. Etter 

lunsj tar bussen oss til Yad Vashem, 

minnesmerket over falne jøder under 

annen verdenskrig. Retur til hotellet. 

Frokost og middag 

 

FREDAG 23. OKTOBER 

Jerusalem 

Fridag i Jerusalem. Reiselederne gir 

gode råd om hva dere kan gjøre i  

løpet av dagen. Hva med litt shopping i 

basarene i Gamlebyen. Da vi bor  

ca tre km fra Gamlebyen, blir det buss 

inn til byen etter frokost og vi blir 

hentet på ettermiddagen. Frokost og 

middag. 

 

 

 

Ved min. 40 betalende 

Turpris fra Oslo kr. 22995,- 

 

Enkeltromstillegg kr. 7690,- (begrenset 

antall) 

 

Inkl. i prisen:  

Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r, inkl. flyav-

gifter kr. 2270,- (kan endre seg), Opp-

hold i dobbeltrom på turistklasseho-

teller, halvpensjon (frokost og middag 

på hoteller i Israel), 1 lunsj i Ein Gev, 

inngansbilletter til alle besøkssteder 

slik det fremstår i dagsprogrammet, 

norsk reiseledelse, skandinavisktalende 

guide. 

 

Ikke inkl. i prisen: 

Øvrige måltider, drikke til maten, for-

sikringer, tips til hotellbetjening 1 USD 

pr. pers/pr. natt, tips til sjåfør og guide 

ca. USD 63 

Jerusalem 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 17. oktober 2020 

OS 332  Oslo - Wien 06.40 09:05 

OS 857 Wien - Tel Aviv 10:25 14:50 
 

Hjemreise fra Israel - 26. oktober 2020 

LH 695  Tel Aviv - Frankfurt 08:05 11:40 

LH 862 Frankfurt - Oslo 12:50 14:50 
 

BOSTEDER 

17-20/10 Hotel Leonardo Club, Tiberias 

20-24/10 Hotel Royal Wing, Jerusalem 

24-26/10 Hotel BY14, Tel Aviv 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.  

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 



Turen bestilles på plussreiser.no 

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 

Magdala 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (Vinter 2019/2020), 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 40 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. 

Masada 

Jisraeel dalen 

Genesaretsjøen 


