JORDAN TIL ISRAEL
Turteam: Aud K. og Johan Halsne

3. –12. oktober 2021

Vi inviterer deg på en spennende rundreise i Israel og Jordan.

Genesaretsjøen

Petra

Kapernaum

Innta Landet! Det var denne utfordringen,
muligheten og oppgaven Josva fikk, da
Moses, etter 40 år som leder, ga oppgaven videre til han. Vi følger Josva og Israelsfolket fra Mt. Nebo, inn i og gjennom
landet til Shilo. Samtidig får vi også opppleve andre bibelske plasser som vi kjenner fra både ny- og gammel testamentlig
tid.

DAGSPROGRAM

FLYTIDER

MANDAG 04. OKTOBER
Plassene rundt Genesaretsjøen
I dag besøker Kapernaum, Jesu egen
by, drar til Saligprisningens berg og
vandre ned til Tabgha. Dagen avsluttes
med en båttur på Genesaretsjøen.

Utreise fra Norge - 3. oktober 2021
TK 1752 Oslo - Istanbul
11:20 16:10
TK 788 Istanbul - Tel Aviv
18:20 20:20
Hjemreise fra Israel - 12. oktober 2021
TK 785 Tel Aviv - Istanbul
10:30 12:50
TK 1753 Istanbul - Oslo
14:05 17:00

BOSTEDER
03-05/10 Restal Hotel eller lignende i Tiberias
05-06/10 Hotel i Amman, Jordan
06.-07/10 Hotel i Petra, Jordan
07.-08/10 Wadi Rum Camp, Jordan
08-09/10 Oasis Hotel eller lignende i Jeriko
09.-12/10 Hotel i Jerusalem
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.
Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE
Aud K. og Johan Halsne er reiseledere på
denne turen. De har hatt reiselederoppdrag
for selskapet i mange år. Aud er daglig leder i
Plussreiser og Johan er kretsleder i IMF Sunnmøre.

SØNDAG 03. OKTOBER
Norge - Tiberias
Avreise fra Oslo kl. 11.20 med Turkish Airlines via Istanbul til Tel Aviv.
Ankomst Tel Aviv kl. 20.20. Her venter bussen og kjører oss til vårt hotell
i Tiberias.

TIRSDAG 05. OKTOBER
Tiberias - Nebofjellet - Amman
I dag starter vi tidlig og drar til Sheik
Hussein grensovergangen. Her krysser
vi grensen til Jordan og vår jordanske
lokalguide venter på oss på jordansk
side. Vi kjører gjennom landskapet der
profeten Elia kom fra Karmel og gjemte seg for kong Akab. Så drar vi gjennom landskapet der blant annet, Ramot i Gilead, en av de seks tilfluktsstedene som Josva opprettet ligger. Vi
stopper på Nebofjellet, hvor Moses
stod og så inn i det lovede landet. Vi
kjører videre til vårt hotell i Amman.

ONSDAG 06. OKTOBER
Amman - Petra
Fra Amman til Petra, kjører vi store
deler av ruten som israelsfolket vandret mot Kanaans land. En av de største
attraksjonene i hele Midtøsten er klippebyen Petra. Vi spaserer inn til byen
gjennom en dal, og blir her store deler
av dagen.
TORSDAG 07. OKTOBER
Petra - Wadi Rum
Fra Petra går turen til Wadi Rum. Her
får vi fantastisk ørkenopplevelse. Vi
kjører rundt i jeep og besøker «Seven
Pillars of Wisdom» og Laurence kilde
m.m. Overnatting i ørkenen på Wadi
Rum Mazayen Luxury Camp.
FREDAG 08. OKTOBER
Wadi Rum - Jeriko
Etter en «ørkenfrokost», setter vi kursen mot Akaba og grensen til Israel. Vi
krysser grensen, og en israelsk guide
tar imot oss. Turen går så nordover
gjennom Negev-ørkenen til Dødehavet og til Ein Gedi. Her skal vi vandre
opp til kilden, der David gjemte seg i
en hule for kong Saul. Vi overnatter i
Jeriko, den første byen israelsfolket
inntok.

Jerusalem

LØRDAG 09. OKTOBER
I Jesu fotspor i Jerusalem
Vi starter tidlig og kjører opp til Jerusalem. Her begynner vi på Oljeberget,
besøker Himmelfartskapellet, vi vandrer via tårekirken ned til Getsemane.
Så går turen opp via Dolorosa til
Gravkirken og det blir tid på egenhånd
i gamlebyen.

PRIS FRA OSLO

SØNDAG 10. OKTOBER
Samaria
Vi får en spennende dag i Samaria. Vi
besøker Jakobs brønn i Sykar, Garisim
- samaritanernes hellige fjell og byen
Shilo, der Tabernakelet stod i ca. 400
år. Deretter kjører vi opp til Jerusalem.

PRISEN INKLUDERER:
• Flybillett Oslo - Tel Aviv t/r
(flyavgifter kr. 2125, pr. nov.20, kan
endre seg)
• Hele rundreisen i henhold til oppsatt program
• Opphold på valgte hotell i dobbeltrom
• Halvpensjon dvs. frokost og middag
• En lokal lunsj i Wadi Rum
• Inngangspenger til besøkssteder i
henhold til program
• Engelsktalende guide i Jordan
• Shuttlebus på grensen, grenseskatt i
Israel (USD 15,-)
• Skandinavisktalende guide på rundturen i Israel
• Norsk reiseledelse

MANDAG 11. OKTOBER
Jerusalem
I dag skal vi besøke Yad Vashem, Holocaustminnesmerket og Gordons
Golgata, den nydelige gravhagen med
den tomme graven.
TIRSDAG 12. OKTOBER
Hjemreise
Det blir tidlig avreise fra hotellet.
Avreise med Turkish Airlines kl. 10.30
via Istanbul til Oslo. Ankomst i Oslo
kl. 17.00.

Kr. 23950,Enkeltromstillegg kr. 6700,(begrenset antall)

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Forsikringer
• Tips til guide, sjåfør og hotell
ca. 115 USD pr. person

Tilslutningsbilletter fra andre byer i
Norge på forespørsel

Getsemane

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Judea ørkenen

Mandeltrær
Wadi Rum

Granateple

Jakobs brønn

Dødehavet

Gravkirken

Falafel

FORBEHOLD
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (november 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 reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Turen bestilles på plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

