
 

Turteam:  Arne Øystein Rambekk og Jan Terje Hanssen 

 

OPPLEVELSESTUR TIL ISRAEL 

15. - 23. mars 2021 



DAGSPROGRAM 

 

MANDAG 15. MARS 

Utreisedag Norge - Israel 

Vi reiser med Lufthansa fra 

Oslo via Frankfurt til Tel Aviv. 

På fly-plassen i Tel Aviv står 

buss og venter for å kjøre 

gruppen til vårt hotell i  

Netanya.  

 

TIRSDAG 16. MARS 

Netanya - Tiberias 

Vi fortsetter nordover langs 

Middelhavet og opp på Karmel

-fjellet hvor profeten Elias 

holdt til. Her minnes vi  

profeten, som kjempet mot 

alle de falske gudene i tiden. 

Her har vi en fantastisk utsikt 

over til søndre Galilea og over  

Harmagedonsletten og ut til 

havet. Vi fortsetter ned til  

sletten, forbi Kison bekken og 

over til Nasaret hvor vi skal 

besøke Maria kilden,  

synagogen og Bebudelses-

kirken. Så fortsetter vi til Tibe-

rias og hotell Golan ved  

Genesaretsjøen for over-

natting. Frokost og middag. 

 

ONSDAG 17. MARS 

Områdene ved  

Genesaret-sjøen 

Vi begynner dagen med besøk 

i byen Magdala hvor Maria 

Magdalene kom fra og som 

var en meget travel fiskelands-

by på Jesu tid.  Videre skal vi 

opp til Bergprekenstedet. 

Herfra spaserer vi ned til 

Mensa Kristi hvor Jesus møtte 

disiplene etter oppstandelsen 

som i dag heter Mensa Kristi 

og ligger ved siden av Taghba. 

Så til Jesu egen by – Kaper-

naum. Deretter til kibbutz Ein 

Gev for lunsj. Her kan de som 

vil ta et bad i Genesaretsjøen, 

før vi ta båten tilbake til Tibe-

rias. Frokost, lunsj og middag. 

 

TORSDAG 18. MARS 

Galilea - Dødehavet 

Vi setter kursen sørover  

Jordandalen og kjører inn i  

Samaria og opp til Nablus/

Sikem/Sykar hvor Jesus møtte 

kvinnen ved Jakobs brønn. Vi 

kjører til Shilo hvor Taberna-

kelet sto under hele dommer-

tiden ca. 400 år.  

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 15. mars 2021 

LH 859 Oslo - Frankfurt 09:50 12:10 

LH 694 Frankfurt - Tel Aviv 14:05 19:10 

 

Hjemreise fra Israel - 23. mars 2021 

LH 687 Tel Aviv - Frankfurt 16:25 20:00 

LH 864 Frankfurt - Oslo 21:40 23:40 

 

BOSTEDER 

15-16/3 Hotel Margoa, Natanya 

16-18/3 Golan Hotel, Tiberias 

18-20/3 Hotel Daniel, Dødehavet 

20-23/3 Hotel Prima Royale, Jerusalem 

REISELEDER 

Arne Øystein Rambekk har vært 

pastor i Pinse-bevegelsen gjennom 

mange år, nå nylig pensjonist og bo-

satt i Porsgrunn, men reiser som 

freelands-predikant. Han har også 

vært reiseleder på mange turer før, 

bl.a til Israel. 

Jan Terje Hanssen har vært sok-

neprest i Langesund de siste 27 åre-

ne. Han har vært reiseleder på 

mange turer tidligere, også til Israel. 

Velkommen med på reise til Israel. I løpet 

av turen får vi oppleve og se mange av 

de sentrale stedene i Bibelen. Vi skal bo 

både i Galilea, ved Dødehavet og i Jerusa-

lem.  Om kveldene blir det frivillige  

samlinger med hygge, humor og  

oppbyggelse. 



Her levde og virket profeten 

Samuel.  Vi fortsetter så ned til 

Jordanelven til Qasr El  Yehud 

hvor Jesus ble døpt av døpe-

ren Johannes. Fortsetter langs  

Dødehavet til Ein Gedi hvor vi 

spaserer opp til Davids kilden 

ved Stenbukk kildene hvor 

David skjulte seg i hulen for 

kong Saul. Fortsetter til Ein 

Bokek helt sør ved Dødehavet 

og Daniel Hotel for overnat-

ting. Frokost og middag. 

 

FREDAG 19. MARS 

Dødehavet 

Fridag ved Dødehavet.  Vi  

nyter solen, havet og somme-

ren og har kan du ligge i  

Dødehavet å lese hebraisk  

flytende. Frokost og middag. 

 

LØRDAG 20. MARS 

Dødehavet - Jerusalem 

Vi setter kursen inn i Negev 

ørkenen til Beersheba og 

stopper ved Abrahams Brønn.  

Fortsetter nordover til  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

MANDAG 22. MARS 

Jerusalem 

Vi begynner dagen i Gordons 

Golgata kl. 09.00 Deretter tar 

reiselederne oss med inn i 

Gamlebyen og går via Doloro-

sa til Gravkirken. Resten av 

dagen er fri, og kan brukes til 

shopping m.m. Frokost og 

middag. 

 

TIRSDAG 23. MARS 

Hjemreisedag Israel - 

Norge 

Frokost. Avreise fra hotellet kl. 

10.00 hvor vi kjører til Yad 

Vashem – minnesmerket over 

falne jøder under annen ver-

denskrig. Derfra til flyplassen 

ved Tel Aviv hvor vi må være 

ca. kl. 13.00. Vi reiser med 

Lufthansa til Frankfurt og så 

videre til Oslo hvor vi lander 

kl. 23.40. 

Hebron og Makpelahulen    

patriarkenes gravsted.  Videre 

til Betlehem og Hyrdemarke-

ne. Siste etappe er til  

Jerusalem og vårt hotell Prima 

Royale. Frokost og middag. 

 

SØNDAG 21. MARS 

Jerusalem 

Vi setter kursen til Betania  

like utenfor Jerusalem hvor 

Marta, Maria og Lasarus  

bodde og hvor Jesus ofte var 

på besøk. Videre går turen til  

Oljeberget, vi får en fantastisk 

utsikt over Jerusalem og om-

rådene omkring. Vi spaserer så 

ned til Getsemane – hvor vi 

har time i hagen kl. 12.00. Så 

tar bussen oss over til Mt. 

Sion og Galikantu kirken der 

hvor vi antar at ypperste-

prestens palass var og vi gjør 

et besøk i huset hvor vi antar 

at Jesus holdt nattverd med 

sine disipler.  Vi avslutter ved  

Klagemuren. Frokost og  

middag. 

 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR 21 950,-  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 2.580 pr. mai 20, (kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst 

og avreise 

• Transport flyplass - hotell - flyplass 

• Hele rundreisen med alle utflukter etter  

programmet 

• Opphold i dobbeltrom på hotellene 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag 

• Inngangsbilletter til alle besøks steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet og Davids kilde 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Skandinavisktalende guide 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 60 USD  

• Enkeltromstillegg: kr. 8130,- (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 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (mai 2020, USD kurs kr 10), 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 35 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 reise-

betingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


