
Reiseleder: Kjetil Sæle 

 

Spennende opplevelser, kulturhistorie og dagsaktuell kunnskap  

Reise til Israel  

7. - 15. nov.  2020 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 07. NOVEMBER 

Norge - Tel Aviv 
Avreise fra Oslo kl. 11.35 med Turkish 
Airlines, mellomlanding i Istanbul og 
ankomst i Tel Aviv kl. 21.40. Her  
venter bussen og tar oss til vårt hotell 
Metropolitan i Tel Aviv. Lett måltid ved 
ankomst.  

 

SØNDAG 08. NOVEMBER 

Tel Aviv - Tiberias 

Etter frokost besøker vi Politiet i Tel 

Aviv. Setter vi kursen nordover langs 

Middelhavet og stopper på Karmelfjel-

let hvor vi har en fantastisk utsikt over 

Harmageddon sletten og utover havet i 

vest. Vi besøker stedet Muchraka hvor 

profeten Elias holdt til. Vi stopper på 

kibbutz Mizra hvor vi kjøper oss lunsj. 

Gjøre et besøk i kibbutzen før vi kjører 

opp til Nasaret med bebudelseskirken 

før vi ankommer Tiberias ved Genesa-

retsjøen og vårt hotell Restal et for-

holdsvis enkelt hotell. Frokost og  

middag inkludert.  

 

MANDAG 09. NOVEMBER 

Områdene ved Genesaretsjøen 

Vi besøker Politiet i Tiberias. Så båttur 

på Genesaretsjøen fra Tiberias til  

kibbutz Nof Ginnosar. Fortsetter til 

Bergprekenstedet. Herfra kan de som 

vil spasere ned til Mensa Kristi hvor 

Jesus åpenbarte seg for disiplene etter 

oppstandelsen. Bussen oss til Kaper-

naum – Jesu egen by. Så til kibbutz Ein 

Gev på østsiden av Genesaretsjøen 

for lunsj. Retur til Tiberias og resten 

av dagen til egen disposisjon. Frokost, 

lunsj og middag 

 

TIRSDAG 10. NOVEMBER 

Nordre Israel og Golan 

Vi setter kursen nordover til Naftali-

fjellene langs den Libanesiske grensen. 

Vi stopper ved kibbutz Misgav Am 

hvor vi får høre hvordan den israelske 

hæren har sloss mot Hisbollah under 

kampene i Libanon. Deretter opp på 

Golan platået og opp på Ben Tal (ca. 

1165 m.o.h.) hvor vi har en fantastisk 

utsikt inn i Syria og opp mot Hermon 

fjellet med sine over 2000 meter høye 

topper. Kjører sørover langs den sy-

riske grensen og gjør en stopp på en 

reservebase for militæret ca. en km fra 

det syriske grensegjerdet. Stopper ved 

fredsutsikten hvor vi har en fantastisk 

utsikt over Genesaretsjøen fra øst, 

ned Yarmuk dalen (Goghopens dal) 

tilbake til Tiberias, Frokost og middag 

inkludert.  

 

ONSDAG 11. NOVEMBER  

Tiberias - Dødehavet 

Vi forlater Tiberias og fortsetter ned 

Jordandalen langs den Jordanske  

grensen til Jeriko – muligens verdens 

eldste by hvor vi besøker Elisa kilden 

og ruinene av Jerikos murer.  

Utsikt fra Karmel fjellet 

Jerusalem 

Saligprisningensberg 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 07. november 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.35 17:35 

TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20:25 21:40 

 

Hjemreise fra Israel - 15. november 2020 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08:40 12:15 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:20 16:20 

 

BOSTEDER 

07-08/11 Metropolitan Tel Aviv 

08-11/11 Restal Tiberias 

11-12/11 David Hotel Dødehavet  

12-15/11 Royal Wing Hotel Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

Denne turen er en spesialtilpasset reise 

fullspekket med spennende opplevelser, 

kulturhistorie og dagsaktuell kunnskap. 

Sammen med gode venner og kolleger får 

dere oppleve et helt spesielt land med en 

unik historie. Nå har du sjansen til å opp-

leve noe litt utover det vanlige.  



 Spaserer ned til Tårekirken hvor Jesus 

etter tradisjonen satt sammen med 

disiplene og hvor Jesus gråt over byen. 

Spaserer videre ned til Getsemane 

hvor vi minnes det som skjedde her. 

Resten av dagen fri Frokost og middag 

inkludert 

 

LØRDAG 14. NOVEMBER 

Jerusalem 

I dag har vi ikke buss eller guide. Vi 

besøker vi Gordons Golgota med den 

tomme grav hvor vi har time kl. 09.00. 

Fortsetter inn i Gamlebyen og  

spaserer langs Via Dolorosa til Grav-

kirken og ned til Klagemuren. Resten 

av dagen til shopping i basarene i 

Gamlebyen i Jerusalem. Frokost og 

middag. 

 

SØNDAG 15. NOVEMBER 

Hjemreise 

Vi kjører tidlig fra hotellet hvor vi må 

være ca. kl. 06.00. Avreise fra Tel Aviv 

kl. 08.40 med Turkish Airlines via  

Istanbul til Oslo. Ankomst Oslo kl. 

16.20.  

 

Påmelding:  
https://plussreiser.no/reiser/tur-til-israel-

med-politifaglig-innhold  

Fortsetter langs Dødehavet verdens 

laveste punkt og hvor taubanen tar 

oss opp 411 m.o.h og hvor vi får høre 

om jødenes/zelotenes kamp mot  

romerne i år 70 – 73 e.kr. Så helt sør 

til Dødehavet til Ein Bokek like i nær-

heten av Sodoma og Gomorra for 

bading i Dødehavet og til vårt hotell 

David for overnatting. Frokost og 

middag.  

 

TORSDAG 12. NOVEMBER 

Dødehavet - Sderot - Jerusalem 

Vi kjører inn i Negev ørkenen og vest-

over mot Gaza til byen Sederot – som 

stadig har vært utsatt for rakettangrep 

fra Gaza. Her planlegger vi besøk hos 

Politiet. Her besøker «Rakett Museet» 

før vi kjører nesten bort til grensen til 

Gaza og stopper i utkanten av byen.. 

Setter så kursen opp til Jerusalem 

hvor vi forsøker å få besøke Politiet i 

byen ca. kl. 14.00. Så til vårt hotell 

Montefiore. Frokost og middag inklu-

dert. 

 

FREDAG 13. NOVEMBER 

Jerusalem 

Vi begynner dagen med besøk i Yad 

Vashem, minnesmerke over falne  

jøder under annen verdenskrig.. Fort-

setter til Øst-Jerusalem og til Oljeber-

get hvor vi har en fantastisk utsikt til 

områdene omkring Jerusalem.  

Ved. min. 20 betalende-

Turpris fra Oslo kr 20790,-  

 

Enkeltromstillegg kr. 7150,-  

(begrenset antall)  

 

Tilslutning fra andre byer i Norge på  

forespørsel  

 

Turprisen inkl.:  

Flyreise  Oslo - Tel Aviv tur/retur inkl. 

flyavgifter kr. 1955,- pr. jan 2020 (kan 

endre seg noe), transfer fra flyplassen 

til hotellet i Israel t/r, assistanse på 

flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og 

avreise, opphold på hotell i Israel i 

dobbeltrom, halvpensjon (frokost og 

middag) på hotell i Israel, taubane til 

Masada og inngang til nasjonalparken, 

båttur på Genesaretsjøen, Inngang til 

Misgave Am, 1 lunsj på kibbutz Ein 

Gev, rundreise i henhold til oppsatt 

program, inngangspenger til severdig-

hetene ihht. programmet, skandinavisk 

talende guide (08.-13.nov.), norsk rei-

seledelse 

 

Ikke inkl.:  

Øvrige måltider, drikke til maten, for-

sikringer, tips til guide, sjåfør og hotell 

ca. USD 65 pr. person. 

Utsikt mot Libanon 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

https://plussreiser.no/reiser/tur-til-israel-med-politifaglig-innhold
https://plussreiser.no/reiser/tur-til-israel-med-politifaglig-innhold


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 

Yad Vashem 

Getsemane 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (desember 2019 - kr. 8,90) og vi tar forbehold om endring i valutakurser, deva-

luering 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. 

Utsikt fra Karmelfjellet 

Bentalfjellet 

Dødehavet 


