REISE TIL ISRAEL
Reiseleder: Svein Tegle Håland

18. - 26. oktober 2020

Qasr El Yehus

Bebudelseskirken

Bli med på en opplevelsesrik rundreise i
Israel. Vi besøker sentrale steder fra bibelhistorien, og Jesu liv og virke.
Det blir også anledning til å bade i varme
kilder, Dødehavet, Genesaretsjøen og
Middelhavet.
FLYTIDER
Utreise fra Norge - 18. oktober 2020
TK 1752 Oslo - Istanbul
11.25 16:15
TK 788 Istanbul - Tel Aviv
17:55 20:05
Hjemreise fra Israel - 26. oktober 2020
TK 865 Tel Aviv - Istanbul
08:40 12:15
TK 1753 Istanbul - Oslo
14:20 16:20

BOSTEDER
18-22/10 Hotel Ibis Style, Jerusalem
22-25/10 Hotel Lake House, Tiberias
25-26/10 Hotel Seasons, Natanya
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.
Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER
Svein Tegle Håland har vært sogneprest i snart 40 år. Han har vært reiseleder til Israel flere ganger tidligere.

Utsikt fra Ben Tal

DAGSPROGRAM
SØNDAG 18. OKTOBER
Norge - Israel
Vi reiser med Turkish Airlines fra
Gardermoen kl 11.25, og lander i
Tel Aviv kl 20.05. Vi får servert mat
om bord i flyene. På flyplassen i Tel
Aviv står bussen og venter på å ta
oss direkte til vårt hotell Ibis Style i
Jerusalem. Middag blir servert på en
restaurant utenfor hotellet.
MANDAG 19. OKTOBER
Jerusalem
Vi har time i Gordons Golgata kl 10.
Resten av dagen er fri. Reiseleder tar
oss med på litt shopping i Gamlebyen, en spasertur i Vest Jerusalem
m.m. Vi har ikke buss og guide i dag.
TIRSDAG 20. OKTOBER
Jerusalem
Dagen starter med besøk i Gamlebyen hvor vi besøker Betesda dam,
Gabbata med Antoniaborgen, Via
Dolorosa til Gravkirken. Vi spaserer
ned til Klagemuren og deretter ut
Møkkporten til Davidsbyen hvor vi
ser Millo og spaserer ned Warren
shaft til Ghonkilden, hvor Salomo ble

salvet til konge, og så ned til Siloahdammen. Det er nå åpnet en ny tunnell fra Siloahdammen og opp til det
sydvestre hjørnet av tempelkomplekset. De som ønsker å gå den kan
gjøre det. En bør ikke ha dårlige ben
eller klaustrofobi, men det er ikke
veldig trangt. Vi avslutter med besøk
i Hanegalskirken. Frokost og middag.
ONSDAG 21. OKTOBER
Jerusalem
Vårt første besøk i dag blir byen Betania hvor Martha, Maria og Lasarus
bodde og hvor Jesus ofte var på besøk. De som ønsker kan spasere opp
via Betfage til Oljeberget hvor vi har
en fantastisk utsikt over Jerusalem
og områdene omkring. Vi spaserer
ned til Getsemanehagen via Tårekirken. Vi har bestilt time i hagen ca kl
11.30. Deretter tar bussen oss til
Yad Vashem - minnesmerket over
falne jøder under annen verdenskrig.
Frokost og middag.

Mensa Kristi

TORSDAG 22. OKTOBER
Jerusalem - Tiberias
Vi kjører mot øst, gjennom Judaørkenen og ned til sørenden av Dødehavet, til Ein Bokek for å bade i Salthavet. Underveis får vi høre om Masadaborgen og jødenes kamp mot
romerne i årene 70-73 e.kr. Vi kjører så tilbake og stopper ved Jordanelven i Qasr El Yehud, hvor Jesus ble
døpt av Johannes i elven Jordan. Så
fortsetter vi opp Jordandalen til Sakne hvor vi bader i de varme kildene
ved foten av Gilboafjellet. Vi gjør en
stopp for å se den romerske delen
av byen Bet Shean før vi kommer til
Tiberias og Lake House Hotell hvor
vi skal bo de neste nettene. På dette
hotellet har vi gratis inngang til de
varme kildene, og adgang til å bade i
Genesaretsjøen. Frokost og middag.
FREDAG 23. OKTOBER
Områdene ved Genesaretsjøen
Vi begynner dagen med besøk i Magdala, fiskelandsbyen Maria Magdalena
kom fra. Deretter besøker vi Bergprekenstedet. De som vil kan spasere ned til Mensa Kristi, hvor Jesus

møtte disiplene etter oppstandelsen
(Joh. 21). Vi fortsetter så til Jesu
egen by, Kapernaum før vi kjører
over til Østsiden av Genesaretsjøen
til kibbutz Ein Gev for lunsj. På ettermiddagen tar vi båt over sjøen
tilbake til Tiberias og vårt hotell.
Frokost og middag.
LØRDAG 24. OKTOBER
Nordre Israel og Golan
Vi setter kursen mot nord og Naftalifjellene til kibbutz Misgav Am, et
lite steinkast fra det libanesiske grensegjerdet. Her får vi høre om konflikten mellom Hisbollah i Libanon og
Israel. Etterpå fortsetter vi opp til
Golan og fjellet Ben Tal 1.165 moh.
Her har vi en fantastisk utsikt over
Hermonfjellet, Golanhøydene og
langt inn i Syria. Vi fortsetter over
platået og ned Yarmukdalen
(Gohopensdal) tilbake til Tiberias og
vårt hotell. Frokost og middag.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

SØNDAG 25. OKTOBER
Tiberias - Natanya
Vårt besøk i dag blir Nasaret hvor vi
besøker Mariakilden, Bebudelseskirken og utsikten på østsiden av byen
hvor vi ser over til byen Nain og utover Harmagedonsletten like til Gilead og kongeriket Jordan. Vi fortsetter sørover langs Middelhavet til
badebyen Natanya og vårt hotell
Seasons. Det blir tid til et bad i Middelhavet på ettermiddagen. Frokost
og middag.

MANDAG 26. OKTOBER
Israel - Norge
Bussen tar oss til flyplassen tidlig om
morgenen. Vi har avgang kl 0840
med Turkish Airlines, og ankommer
Oslo kl 1620.

TURPRIS min 25 betalende kr 20.185,Tilslutning Stavanger kr. 1895,- (10 stk)
PRISEN INKLUDERER:
• Flyreise Oslo-Tel Aviv t/r
• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst
og avreise
• Transport flyplass-hotell-flyplass
• Flyskatter kr 1.995,- (kan endres)
• Opphold i dobbeltrom på hotellene
• Frokost og middag på hotellene
• Rundreise i følge det oppsatte program
• Inngangspenger til severdighetene
• Skandinavisktalende guide på rundturen
• Norsk reiseledelse

Magdala

IKKE INKLUDERT:
• Tips til guide og sjåfør med USD 65 pr pers
• Drikke til maten
• Øvrige måltider
• Reiseforsikring
• Enkeltromstillegg kr. 5.950,-

Når vi har mottatt påmeldingen sender vi
bekreftelse med en todelt faktura. Depostum kr.
2000,- pr person har forfall etter 10 dager, og
hovedbeløpet forfaller 65 dager før avreise.

Tel Aviv

FORBEHOLD
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (høst 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 reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

