
Turteam:  Jørgen Widding Tønnessen og   

Ariel Frøytland (også guide på turen). 

Bibelferie ved Middelhavet, Dødehavet, Jerusalem og Galilea.  

BIBELFERIE MED OPPLEVELSER I ISRAEL 

16. - 27. SEP. 2020 



REISELEDERE 

Jørgen W. Tønnessen  fra Kristiansand 

er fisker og forkynner, og har vært reise-

leder til Israel mane ganger.  

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 

også utdannet autorisert israelsk guide. 

 

DAGSPROGRAM 

 

ONSDAG 16. 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 til 

vårt hotell i Netanya, hvor vi skal starte med 

rolige feriedager, før rundreisen starter for 

fullt.   

 

TORSDAG 17. SEPTEMBER 

Bibelferie ved Middelhavet 
Tenk vi er i Israel. Guds Land. Det jødiske 

folks land Israel.  Programmet for denne 

turen er lagt opp rundt det Jødiske Nyttår, 

og derfor starter vi her i Netanya med bade-

ferie og tilbud om Bibeltimer. Vi bor like ved 

Middelhavet. Nær oss, en flott strandprome-

nade, flotte parkanlegg, butikker og marked.  

Tilbud for dagen:  

09.00 Kort info samling. Orientering om 

muligheter for dagen 

Kl. 20.00 Bibeltime I ved Jørgen W. Tønnes-

sen.  

FREDAG 18. SEPTEMBER 

Bibelferie ved Middelhavet 
Nyt dagen, varmen på land og i vann. Dette 

er også dagen til butikkbesøk/handel, før 

høytiden starter, og før vår rundreise i  

Landet starter. 

Tilbud for dagen:  

Kl. 09.00 Bibelhalvtime ved Jørgen W. Tøn-

nessen. Nyhetsoppdatering ved Ariel. 

Kl. 20.30 Kveldssamling etter Shabbats målti-

det, med sang og frie vitnesbyrd. 

I kveld er det Jødisk Nyttårsaften – Rosh 

Hashana. Vi går inn i år 5781 (i fra Adam til i 

dag). 

 

LØRDAG 19. SEPTEMBER 

Rosh  Hashana - Jødisk nyttår 
5781, Bibelferie ved Middelha-
vet, Netanya  
Vi tar shabbat sammen med folket, og har fri 

til virkelig å slappe av og nyte varmen, solen 

og Middelhavet. Ta med Bibelen, og ta en 

stille stund på byens flotte Strand-

promenade, eller på rommet. Kanskje noen 

vil gå i en synagoge, eller besøke en messi-

ansk menighet i byen (om de har samling på 

1. Nyttårsdag?) 

Bade- og feriebyen Netanya er en by alle 

nordmenn liker svært godt. Nyt dagen. 

Tilbud for dagen:  

Kl. 09.00 Bibeltime II ved Jørgen T. 

Kl. 20.00 Bibeltime III ved Jørgen T. med 

sang og frie vitnesbyrd. 

  

SØNDAG 20. SEPTEMBER 

Rosh  Hashana - Jødisk nyttår 
5781, Bibelferie ved Middelha-
vet, Netanya  
I Israel feires det Jødiske Nyttår med to 

helligdager etter hverandre, slik at også i dag 

er alt stengt. Vi har ferie, så det passer oss 

bra. Vi kan også i dag nye sol og varme, og få 

Genesaretsjøen 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 16. september 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.25 16:15 

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

Hjemreise fra Israel - 27. september 2020 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08:30 10:55 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:05 16:50 

 

BOSTEDER 

16 - 21/9 King Solomon Hotel, Netanya 

21 - 23/9 Kibbutz Almog, Dødehavsområdet 

23 - 25/9 Yad Hashmona Hotel, Jerusalem 

25 -  27/9 Golan Hotel, Tiberias 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

 

Programmet for denne turen er lagt opp 

rundt det Jødiske Nyttår, derfor starter vi 

turen med 4 dager i Netanya ved Middel-

havet. Her blir det tilbud om Bibeltimer, 

men det blir også god tid til soling og  

bading enten i bassenget på hotellet eller 

den fine badestranden. Netanya har mye å 

by på med sin fine strandpromenade,  

flotte parkanlegg, butikker og marked. Nyt 

varmen og solen (temperatur som veldig 

gode norske sommerdager, og rundt 27C 

i Middelhavet). Etter det jødiske nyttår 

begynner vi på en spennende oppdagelse-

stur i Israelsfolkets fotspor fra Jordanelven 

til Jerusalem. 
 

Vi skal også få treffe, og bli kjent med, 

flere israelere under turen. Dette blir  

naturlig flettet inn på passende dager og 

kveldssamlinger. Gled dere!  

Netanya Judea ørkenen 



 
Lavland; «Shvelat Jehuda». Oppleve og se 

plasser garantert ingen av dere før har vært! 

Det blir også i dag, en lang uforglemmelig 

dag! 

1. Samuelsbok kap. 4 - 7: 

Even Eizer/Afek (Rosh HaAyn), Ashdod, Gat, 

Ekron og Beit Shemesh. 

 

TORSDAG 24. SEPTEMBER 

Oppdagelsesferd på samme 
reiserute som paktkisten  
4) Jerusalem   
I dag stiger vi opp i Judea høyland og til 

Guds by, og Israels evige hovedstad; Jerusa-

lem! 

Vi er snart i «MÅL». I dag når vi fram til 

Davids by og Jerusalem! 

1.Samuelsbok 7. + 2. Samuelsbok 6 + 

1.Kongebok 8: 

Vi besøker: Kiryat Yarim, Peres Ussa,  

Davids by og Tempelplassen i Jerusalem. 

Dermed har vi vandret den samme vei Guds 

Ark «vandret» gjennom Landet for over 

3000 år siden! En tur rundt i Landet du/vi, 

aldri vil glemme. En virkelig trostyrkende 

festreise for livet. Med Bibelen som guide, i 

Guds Land Israel.  

 

FREDAG 25. SEPTEMBER 

Jerusalem, Genesaretsjøen, 
Tiberias  
Vi starter dagen med et kort men viktig 

besøk ved Yad VaShem, Holocaust museet. 

Deretter reiser vi direkte til Tiberias og 

Genesaretsjøen. Her besøker vi Jesu by  

Kapernaum og Saligprisningens berg : Har 

Ha Asher, før vi reiser til vårt hotell. 

Shabbaten starter kl. 18.13. Og et flott  

Shabbatsbord venter oss kl. 19.00 

lytte til Bibel undervisning. Nyt dagen! (i 

morgen starter vår rundtur i Landet). 

Tilbud for dagen:  

Kl. 17.00 Bibeltime IV ved Jørgen T. 

   

MANDAG 21. SEPTEMBER 

Oppdagelsesferd på samme 

reiserute som paktens ark) 

1) Jordanelven - Jordandalen 
I dag starter vi tidlig. Vi har fire svært spen-

nende dager foran oss. Det vil være nye ting 

dere aldri før har sett i Landet. Gled dere! 

Josva kap. 3:  

Vi besøker blant annet i dag:  

Jordanelven, Gilgal, Tzomet Adam, Tzipora, 

Jeriko og Dødehavet. 

 

TIRSDAG 22. SEPTEMBER 

Oppdagelsesferd på samme 
reiserute som paktkisten  
2) Samaria 
En ny spennende dag ligger foran oss. Det 

blir høydepunkt etter høydepunkt. Opple-

velser for livet. Vi vandrer i pakten arks 

«fotspor». Kobler Bibelens ord og terreng 

sammen! En virkelig trosstyrkende opplevel-

se! I dag oppe i Samaria på Israels fjell. 

Josva 18 + 1. Samuelsbok 1 – 3: 

Vi besøker: Har Kabir, Emek Tirtza, Alon 

More, Har Bracha, Shilo. 

 

ONSDAG 23. SEPTEMBER 

Oppdagelsesferd på samme 
reiserute som paktkisten  
3) Shvelat Jehuda 
Vi startet for to dager siden i Jordandalen, i 

den nordlige del av Dødehavet, det laveste 

punkt på jord. I går, hele dagen oppe på  

Israels fjell, og i dag skal vi vandre i Judeas 

Kl. 20.30 Etter shabbats måltidet har vi  

fellessamling med sang og vitnesbyrd.  

 

LØRDAG/SHABBAT 26. SEPTEMBER 

Fridag ved Gennesaretsjøen, 
Tiberias  
Det er shabbat og helligdag i Landet. Folket 

hviler, og vi sammen med dem. Dette er 

siste hele dag i Israel for denne gangen. Nyt 

den, og kos dere i og rundt dette herlige 

stedet Genesaretsjøen og by Tiberias! 

Tilbudene for dagen: 

Kl.09.00 Bibelhalvtime / Nyhetsoppdatering. 

Kl.17.00 Kort fellessamling hvor vi opp-

summerer våre opplevelser, og tegner inn på 

våre karter hvor vi har vært.  

 

SØNDAG 27. SEPTEMBER 

Hjemreisedag  

Vi sjekker så ut av hotellet, og blir fraktet 

med buss i fra nordøst til sørvest, og dets 

fantastiske fruktbare marker, til Ben-Gurion 

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

gjensyn, til Israel for denne gang, i det Folket 

forbereder seg til Yom Kipur (den store 

sonofferdagen), som starter i kveld. Og vi  

gleder oss allerede til neste tur, (om vi får 

leve og Herren dryger, og gir oss enda en 

gang en slik mulighet). 

 

 

Vi tar forbehold om at der kan bli end-

ringer i programmet! Vi setter sikkerheten 

på førsteplass! 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Jerusalem 



Turen bestilles på plussreiser.no 

 

TURPRIS fra Oslo Kr.  21.750 

 

Enkeltromstillegg: Kr 8.700,- (begrenset antall) 

 

Tilslutningsbillett fra andre steder i Norge på fo-

respørsel 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo til Tel Aviv tur/retur inkl. flyav-

gifter kr. 1.985,- (pr. des -19, kan endres) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag på bosted 

i Israel 

• Inngangsbilletter til alle besøk steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Norsktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca 

80 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Avbestilllings– og reiseforsikring  (alle må ha 

det) 

 

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 (vinter 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 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. 


