
Turteam:  Birger Unneland Håvik 

Rundreise i Israel med fridager i Netanya 

Israel - Bibelens land 

6.– 16.  november 



DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 6. NOVEMBER 

Norge - Israel 

Her venter buss som tar gruppen til 

Royal Wing hotell i Jerusalem. Dere 

får assistanse på flyplassen av vårt 

SMILE personale. Ikke måltid ved  

ankomst. Dere får mat på flyet.  
 

LØRDAG 7. NOVEMBER 

Jerusalem 

Vi begynner dagen med besøk på  

Oljeberget hvor vi har en fantastisk 

utsikt over JERUSALEM og områdene 

omkring. Så spaserer vi ned til  

Getsemane via Tårekirken. Vi har  

bestilt time i Getsemane hagen for 

gruppen kl. 09.30. Deretter spaserer 

vi over Kedron Bekken og inn Løve-

porten til gamlebyen. Vårt første 

stopp er Betesda dam. Videre til  

Gabbata hvor Jesus ble domfelt av 

Pilatus. Fortsetter Via Dolerosa til 

Gravkriken. Resten av dagen fri.  

Frokost og middag inkludert. 

 

SØNDAG 8. NOVEMBER 

Jerusalem og Betlehem 

Vi skal i dag først besøke Pinse-

vennenes arbeid i Eitanim.  Besøket 

her vil ta ca. 2 timer. Så besøker vi 

Yad Vashem, minnesmerke over falne 

jøder under annen verdenskrig. På 

ettermiddagen besøker vi Hyrde-

markene og Fødselskirken i Betlehem. 

Her får vi en palestinsk guide. Retur til 

Jerusalem. Frokost og middag inklu-

dert. 

 

MANDAG 9. NOVEMBER 

Jerusalem 

I dag har vi ikke buss. Vi begynner  

dagen ved Gordons Golgata og den 

tomme grav. Her skal vi være kl. 

09.00.Deretter spaserer vi inn  

Damaskus porten til gamlebyen og 

ned til Klagemuren. Deretter opp til 

Hanegalskirken og videre til nattverd-

salen på Mt. Sion. Så ned til Davids-

byen og ned Warrens shaft til Gihon 

kilden og Siloa dammen. De som  

måtte ønske å gå gjennom Hiskia  

tunellen (530 m) kan gjøre det. De må 

ha sko som tåler vann og lommelykt. 

Deretter spaserer vi tilbake til  

hotellet. Frokost og middag. 

 

TIRSDAG 10. NOVEMBER 

Dødehavet - Tiberias 

Etter frokost tar bussen oss gjennom 

Judea ørken og ned til jorden laveste 

punkt Dødehavet og til Masada  

borgen. Her ta taubanen oss opp ca. 

400 meter til borgen hvor vi får høre 

den fantastiske historien om jødenes 

kamp mot romerne i år 73. e.kr. Det 

blir tid til bading i Dødehavet før vi 

besøker Jeriko og setter kursen nord-

over Jordan dalen og opp til Tiberias 

ved Genesaretsjøen. Overnatting på 

hotell Prima Galil. Frokost og middag 

inkludert. 

Dødehavet 

Caesarea ved havet  

Bildetekst 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 6. november 2020 

SK 311 Haugesund - Oslo    09.35 10.25 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.35 17:35 

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

 

Hjemreise fra Israel - 16. november  2020 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul  08:40 12:25 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:20 16:10 

SK 320 Oslo - Haugesund      16.10  19.55  

 

BOSTEDER 

6-10/11  Royal Wing Hotel Jerusalem 

10-13/11 Prima Galil Tiberias 

13-16/11 Hotel Margoa Netanaya 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Birger Håvik bor i Haugesund. Han er utdan-

net sykepleier og har arbeidet i mange år som 

høyskolelektor ved sykepleierutdanningen. Han 

har vært mange turer til Israel som reiseleder, 

derav 2 studieturer med sykepleierstudenter. 

Han har også arbeidet 3 måneder i Israel som 

volontør.  

 

Velkommen med på reise rundt i Israel! 

Vi besøker steder som er kjent fra Bibelen 

både i Jerusalemområdet og i Galilea. Det 

blir også et besøk hos Pinsevennenes  

arbeid i Eitanim.  

Velkommen på en spennende rundreise i 

Bibelens land! 



 opp en liten landsby slik som antakelig 

byen så ut på Jesu tid og hvor de viser 

frem hvordan dagliglivet var på Jesu 

tid. Opptil utsiktspunktet hvor vi ser 

over til byen Nain. Fortsetter vi over 

Jizereel sletten (Harmageddon) og 

opp på Karmelfjellet hvor profeten 

Elias hadde sitt hjemsted. Så langs  

kysten til Caesarea ved havet for et 

besøk og ned til badebyen Netanya og 

til vårt hotell Margoa. Frokost og  

middag. 

 

LØRDAG 14. NOVEMBER 

Netanya 

Fridag. Vi nyter solen, sommeren og 

sjøen. Frokost og middag. 

 

SØNDAG 15. NOVEMBER 

Netanya 

Fridag. Vi nyter solen, sjøen og som-

meren. Frokost og middag. 

 

 

MANDAG 16. NOVEMBER 

Israel - Norge 

Det blir avreise fra hotellet ca. kl. 

05.10 for avreise til flyplassen hvor vi 

må være kl. 05.40. Avreise med  

Tyrkish Airlines kl. 08.40. Ankomst 

Oslo kl. 16.10 og videre reise til  

Haugesund kl. 19.55. Ankomst  

Haugesund kl. 20.50.  

 

 

 

ONSDAG 11. NOVEMBER 

Områdene ved Genesaretsjøen 

Dagen starter med båt tur på Genesa-

restsjøen. Så videre opp til Berg-

prekenstedet. Herfra spaserer vi ned 

til Mensa Kristi hvor Jesus åpenbarte 

seg for disiplene etter oppstandelsen. 

Deretter til Kapernaum, Jesu egen by. 

Så forsøker vi å ta et bade i Genesa-

retsjøen før vi returnerer tilbake til 

Tiberias. Frokost og middag inkludert.   

 

TORSDAG 12. NOVEMBER 

Nordre Israel 

Bussen tar oss opp til Naftalifjellene 

langs grensen til Libanon og guiden vil 

fortelle litt om forholdene mellom 

Israel og Hishbolla. Vi stopper i 

Caesarea Filippi hvor en av elevene 

som renner ut i Genesaretsjøen be-

gynner. Fortsetter opp på Golan-

høydene til fjellet Ben Tal 1160 m.o.h. 

Her har vi en fantastisk utsikt over 

Golan og langt inn i Syria og opp til 

Hermon fjellet. Fortsetter over Golan, 

stopper ved fredsutsikten og kjører 

ned Yarmuk dalen (Goghopens dal) til 

Yardenit ved Jordan eleven og tilbake 

til Tiberias. Frokost og middag. 

 

FREDAG 13. NOVEMBER 

Nasareth - Netanya 

Oppholdet i Galilea er snart over det 

er bare Nasaret som gjenstår og det 

blir første besøk i dag. Her besøker vi 

Nasaret Village – hvor de har bygd 

 

 

Turpris fra Haugesund  

kr 24290,-  

 

Turpris fra Oslo  

kr 22520,- 

 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i 

Norge på forespørsel 

 

Enkeltromstillegg kr 7590,- (begrenset 

antall)  

 

Inkl. i prisen: Flybillett Haugesund 

eller Oslo - Tel Aviv t/r inkl. flyavgifter 

(kr 2605,- /2230,- kan endre seg noe), 

assistanse på flyplassen i Tel Aviv, 

transport flyplass - hotell - flyplass, 

opphold på valgt hotell i dobbeltrom 

inkl. halvpensjon dvs. frokost og mid-

dag, båttur på Genesaretsjøen, tauba-

ne til Masada, rundreise i henhold til 

oppsatt program, inngangspenger i 

henhold til oppsatt program, skandina-

visktalende guide på hele rundreise, 

norsk reiseledelse 

 

Ikke inkl. i prisen:  

Tips til guide, sjåfør og hotell med 

USD ca 80 pr. person, øvrige måltider, 

drikke til maten, forsikringer 

 

  

 

 

 

Genesaretsjøen 



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 

Klagemyren 

Caesarea ved  havet 

FORBEHOLD 

• *Turprisen er regnet ut fra dagens priser (mars 2020, USD kurs kr 9,50), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, 

devaluering og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lig-

nende. 

• 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-

Utsikt fra Masada 

Getsemane 

Bebudelseskirke Nasaret 


