
 

Reiseledere: Marit og Per Bergene Holm 

 

OPPLEVELSESTUR TIL ISRAEL 

26. februar - 07. mars 2021 



DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 26. FEBRUAR 

Utreisedag Norge - Israel 

Vi reiser med Lufthansa fra 

Oslo via Frankfurt til Tel Aviv. 

På flyplassen i Tel Aviv står 

buss og venter for å kjøre 

gruppen til vårt hotell i  

Netanya.  

 

LØRDAG 27. FEBRUAR 

Caesarea - Karmel -  

Nazareth - Tiberias 

Vi fortsetter nordover langs 

Middelhavet og stopper først i 

Caesarea hvor vi ser på teate-

ret, Hippodromen, stedet hvor 

Herodes palass stod og kors-

farerbyen m.m. og avslutter 

med et kort besøkt ved Aqua-

dukten. Fortsetter videre til 

Karmel-fjellet hvor profeten 

Elias holdt til. Her har vi en 

fantastisk utsikt til havet og 

over Jizreelsletten. Vi besøker 

Megiddo på veien til Nazareth 

hvor vi går opp til Bebudelses-

kirken og hvis tiden tillater 

det stedet der en antok at  

jødene ville styrte Jesus utfor 

stupet.  Fortsetter forbi Kana 

og ned til Tiberias og hotell 

Restal. Frokost og middag. 

 

SØNDAG 28. FEBRUAR 

Områdene ved  

Genesaretsjøen 

Dagen starter med båttur på  

Genesaretsjøen til kibbutz 

Nof Ginnosar. Her går vi land 

og ser den såkalte «Jesus-

båten» som ble funnet i sjøen 

i 1986. Båten stammer fra Jesu 

tid og var etter all sannsynlig-

het en fiskebåt.  Turen går så 

videre til Bergprekestedet og 

spaserer ned til møteplassen 

(Mensa Kristi) hvor Jesus møt-

te disiplene etter oppstandel-

sen. Bussen tar oss videre til 

Jesu egen by - Kapernaum.  Vi 

avslutter dagen med en tur til  

byen Magdala hvor Maria Mag-

dalene kom fra. Retur til vårt 

hotell. Frokost og middag. 

 

MANDAG 01. MARS 

Golanhøydene og nordre 

Israel 

Vi kjører nordover langs gren-

sen til Libanon over Naftali-

fjellene til Misgav Am. Her får 

vi høre om de siste kampene 

mellom Hizbollah og Israel. Vi 

får så, om været tillater det, en 

helt spesiell tur opp på Her-

mon-fjellet.  Fortsetter opp på 

Golan til fjellet Bental (1160 

moh). Her får vi høre hvordan 

de israelske soldatene kjem-

pet i 1973 mot en overlegen 

fiende. Samtidig som vi ser og 

hører hvor viktig dette områ-

det er, har vi en fantastisk  

utsikt over Golan, Hermon-

fjellet og langt inn i Syria.  

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 26. februar 2021 

LH 859 Oslo - Frankfurt 09:50 12:10 

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

 

Hjemreise fra Israel - 07. mars 2021 

LH 695 Tel Aviv - Frankfurt 08:00 11:40 

LH 862 Frankfurt - Oslo 12:50 14:50 

 

BOSTEDER 

26–27/2 Hotel Margoa, Netanya 

27/2–02/3 Hotel Restal Hotel, Tiberias 

02–3/3 Hotel David, Dødehavet 

03–7/3 Hotel Prima Kings, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Per Bergene Holm  er teolog med 

mellomfag i hebraisk, rektor ved Bi-

belskolen på Fossnes siden 1992. Har 

vært reiseleder på turer til Israel flere 

ganger de siste ti årene.  

 

 

Velkommen med på reise til Israel. Vi skal 

besøke en rekke av de mest sentrale  

bibelske og historiske stedene, både i 

Galilea og på og rundt Genesaretsjøen og 

i Jerusalem. Vi skal stanse opp og lese 

Bibeltekstene og forhåpentligvis både lære 

og erfare noe som vi kan ta med oss 

hjem, både til egen og andres berikelse. 



Vi fortsetter sørover Golan 

og forbi Gamla, hvor vi hører 

om hvordan ca. 5000 jøder 

døde i stedet for å gå i  

romersk fangenskap. Vi kjører 

ned i Yarmukdalen 

(Goghopens dal) og tilbake til 

vårt hotell. Frokost og middag.  

 

TIRSDAG 02. MARS 

Beit Shean - Ein Harod - 

Jeriko - Dødehavet 

Vi forlater Tiberias og kjører 

sørover til Beit Shean, romer-

nes metropol for 2000 år  

siden. Så vestover til Ein  

Harod, kilden hvor Gideon 

tok ut sine 300 menn og 

kjempet mot midianittene. 

Stopper i Sakne for å bade i 

de varme kildene. Kjører ned 

Jordan-dalen, hvor stanser i 

Qasr El Yahud, stedet hvor  

Johannes døpte. Vi passerer 

Jeriko og langs Dødehavet til 

Ein Bokek for overnatting på 

Hotell David. Det blir tid til et 

godt bad i Dødehavet før mid-

dag. Frokost og middag. 

 

ONSDAG 03. MARS 

Ein Bokek - Masada -  

Jerusalem 

Først på programmet i dag 

står besøk på Masadaborgen, 

hvor taubanen tar oss opp 

400 meter til platået som har 

en spennende historie.          Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

FREDAG 05. MARS 

Jerusalem 

Vi begynner dagen ved  Vest-

muren hvor vi så går den  

berømte Hasmoneiske-

tunnelen som går langs Vest-

muren av det gamle tempel-

komplekset. Fortsetter til  

Betesda Dam med Anna-

kirken og vandrer videre langs 

Via Dolorosa til Gravkirken.  

Resten av dagen til er fri, til 

egen disposisjon.  Frokost og 

middag. 

 

LØRDAG 06. MARS 

Jerusalem 

I dag har vi ikke buss eller 

guide. Vi begynner dagen på 

Oljeberget med den fantastis-

ke utsikten over Jerusalem. Vi 

spaserer ned via Dominus  

Flevit til Getsemane. Derfra til 

Gordons Golgata med den 

tomme grav. Resten av dagen 

til egen disposisjon i Jerusa-

lem. Frokost og middag.  

 

SØNDAG 07. MARS 

Hjemreisedag Israel - 

Norge  

Tidlig avreise, ca. kl. 04.30. Vi 

reiser med Lufthansa fra Tel 

Aviv til Frankfurt kl. 08. 00. Vi-

dere til Oslo, ankomst Oslo kl. 

14.50. 

Vi får høre hvordan jødene -        

selotene kjempet mot romer-

ne i år 70-73 e.kr. Deretter 

kjører vi opp til Jerusalem 

hvor vi besøker Israels  

museum. Vi ser på Dødehavs-

rullene og Jerusalemmodellen. 

Siste stopp i dag er Yad Vas-

hem - minnesmerke over de 

falne jøder under andre  

verdenskrig. Derfra til hotell 

Prima Kings. Frokost og mid-

dag.  

 

TORSDAG 04. MARS 

Jerusalem 

Vi begynner dagen på Tempel-

plassen og går ned til Davids-

byen med Ofel-høyden og ned 

Warrens Shaft - hvor etter all 

sannsynlighet kong David inn-

tok Jerusalem rund år 1000 

f.kr. Og ned til Gihon-kilden 

hvor kong Salomo ble salvet 

til konge. De som ønsker kan 

vasse gjennom Hiskia-

tunnelen og ned til Siloa-

dammen. Det er kaldt vann i 

tunnelen og mørkt (badetøy 

og lommelykt). Vi går videre 

gjennom tunnelen opp til den 

sørvestre del av tempelmuren. 

Vi vil også besøke Davidson 

Center og bruke mer tid ved 

sørenden av tempel-

komplekset og se på ut-

gravingene der.  Frokost og 

middag. 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR 21 750,-  
 

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 besøksteder 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. 6940,- (Begrenset antall) 

• Reiseforsikring (alle må ha). 

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 30 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. 


