
 

Reiseledere:  Finn Røine og Jon Brammer 

 

Oppdag og Opplev Israel 

RUNDREISE I BIBELENS LAND 

12. - 23. oktober 2020 



DAGSPROGRAM 

 

MANDAG 12. OKTOBER 

Norge - Israel 

Vi reiser med Turkish Airlines fra 

Oslo på formiddagen, og ankom-

mer Tel Aviv om kvelden. Her står 

bussen og venter på å ta oss til  

Tiberias og vårt hotell Lake House. 

Enkelt måltid på hotellet ved  

ankomst. 

 

TIRSDAG 13. OKTOBER 

Områdene ved Genesaret-

sjøen og Golan 

Vi begynner dagen med båttur på 

Genesaretsjøen. Så fortsetter vi 

opp til Bergprekenstedet, og  

spaserer så ned til Mensa Kristi 

(Tabgha) hvor Jesus møtte disiple-

ne etter oppstandelsen før vi  

besøker Jesu egen by - Kaper-

naum. Så setter vi oss i bussen og 

starter oppstigningen til Ben Tal på 

Golanhøyden. Her har vi en fin 

utsikt over Golan, Hermonfjellet 

og langt inn i Syria. Vi kjører over 

Golan mot sør, og stopper ved 

Fredsutsikten på østsiden av 

Genesaretsjøen før vi kjører ned 

Yarmukdalen (Goghopenes dal) til 

Tiberias. Frokost og middag. 

 

ONSDAG 14. OKTOBER 

Tiberias - Jerusalem 

Vi setter kursen ned Jordandalen 

og stopper ved dåpsstedet i Jorda-

nelven, øst for Jeriko, hvor etter all 

sannsynlighet Jesus ble døpt av  

døperen Johannes i Jordanelven.  

Vi skal besøke Jeriko med de gamle 

bymurene og Elisakilden. På vei til 

Masada passerer vi Qumran, og får 

se grottene og høre historien om 

Dødehavsrullene. Vi tar taubanen 

opp de 411 meterne til Masada-

borgen, og får høre om jødenes/

zelotenes kamp mot romerne i år 

70-73 e. kr. Så blir det mulighet for 

et bad i Dødehavet før vi setter 

kursen opp mot Jerusalem og vårt 

hotell Ramada. Frokost og middag. 

 

TORSDAG 15. OKTOBER 

Jerusalem 

Vi begynner dagen i Gordons  

golgata kl 9. Her skal vi også ha 

nattverd. 

Hummus  Saligprisningens berg 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 12. oktober 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 12.00 16:45 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 18:05 20:05 

 

Hjemreise fra Israel - 23. oktober 2020 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 09:55 12:15 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:00 16:55 

 

BOSTEDER 

12-14/10 Hotel Lake House, Tiberias 

14-18/10 Hotel Ramada, Jerusalem 

18-22/10 Hotel Nova, Eilat 

22-23/10 Hotel Prima Link, Petah Tikva 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

REISELEDER 

Jon Brammer er administrasjonsleder i 

Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa, 

Oslo. Medlem av Lu.- N.P.A.I. Sitter også i 

styret for N.P.A.I`s stiftelse i Israel. Har 

flere turer som reiseleder til Israel. 

 

Finn Røine har betjent flere pinsemenig-

heter i Norge, fra Vadsø i nord til Mjønda-

len i sør. Han har vært misjoner i Bolivia i 

12 år der han var med i menighetesbyg-

gende arbeid. De siste ti årene har han 

vært pastor i Evangeliesalen Berøa i Oslo.  

Vi inviterer deg med på en tur til 

Israel som kombinerer rundreise i 

landet til de kjente bibelske stede-

ne, og avslapning i Eilat hvor vi 

virkelig får kjenne på solen og 

sommeren! 



 dagen. Resten av dagen til egen dis-

posisjon. Frokost og middag. 

 

LØRDAG 17. OKTOBER 

Samaria 

Vi forlater Jerusalem for en dagstur 

til Samaria. Her skal vi besøke Elon 

More, Jakobs brønn i Sykar, fjellet 

Garisim som er samaritanernes 

hellige fjell. Vi avslutter dagen med 

besøk i Shilo hvor tabernakelet 

stod i ca fire hundre år. Retur til 

hotellet i Jerusalem. Frokost og 

middag. 

 

SØNDAG 18. OKTOBER 

Jerusalem - Eilat 

Bussen tar oss ned til Ein BOkek 

ved sørenden av Dødehavet for 

bading i Saltsjøen. Vi kjører så vide-

rere sørover, inn i Negev langs den 

Jordanske grensen til Timna Park 

hvor vi besøker Tabernakelet. Da-

gens mål er Eilat, helt sør i Israel 

ved Rødehavet. Her bor vi de nes-

te nettene på Hotel Nova. Frokost 

og middag. 

 

Etter samlingen fortsetter vi opp på 

Oljeberget hvor vi har en fantastisk 

utsikt over Jerusalem og områdene 

omkring. Vi spaserer ned til  

Dominus Flevit (Tårekirken) og 

Getsemane hvor vi har en samling i 

hagen kl 11.30. Vi skal så besøke 

Yad Vashem - minnesmerket over 

falne jøder under andre verdens-

krig. Eitanim og treplanting er siste 

post på programmet i dag. Vi  

returnerer til hotellet, og resten av 

ettermiddagen er til fri disposisjon. 

Reiselederne gir gode råd om hva 

dere kan bruke tiden til. Frokost 

og middag. 

 

FREDAG 16. OKTOBER 

Jerusalem 

Dagen i dag starter i Hanegals-

kirken og så Davidsbyen. Her får vi 

høre litt om historien før vi fort-

setter ned gjennom tunellen til 

Gihonkilden hvor Salolmo ble sal-

vet til konge. Så fortsetter vi videre 

ned til Siloahdammen og spaserer 

gjennom Herodestunnellen opp til 

Klagemuren hvor vi avslutter  

MANDAG - ONSDAG  

19. - 21. OKTOBER 

Fridager i Eilat 

Vi nyter solen, sjøen og sommeren. 

Frokost og middag. 

 

TORSDAG 22. OKTOBER 

Eilat - Tel Aviv 

Vi må være ute av rommene kl 11 

denne formiddagen, men vi forsø-

ker å få beholde et par rom frem 

til ca kl. 1500. Da setter vi kursen 

mot Tel Aviv og Petah Tikva for 

overnatting på hotell Prima Link. 

Frokost og middag 

 

FREDAG 23. OKTOBER 

Israel - Norge 

Etter en tidlig frokost setter vi kur-

sen mot flyplassen hvor vi må være 

kl. 7. Vi reiser med Turkish Airlines 

tilbake til Oslo hvor vi ankommer 

på ettermiddagen. 

Genesaretsjøen 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS VED MIN. 25 BETALENDE 

TOTAL 24.475,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r 

• Flyskatt kr. 19.95 (kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv 

• Transport flyplass-hotell-flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom med frokost 

og middag 

• Rundreise i følge det oppsatte program 

• Inngangspenger til severdighetene 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Taubane til Masada 

• Norsktalende guide på rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til guide, sjåfør og hotell USD 80 pr pers 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Reiseforsikring 

• Enkeltromstillegg kr 8.750,- (begrenset antall) 

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 

Gravhagen 

Utsikt fra Golan 

Granatepler 

Eilat 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 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 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. 

Kapernaum 


