
Turteam:  Elin L. og Geir Fagerbakke  

               Mette V. og Roger Sørensen 

Opplevelser, historie, bønn, lovsang og felleskap 

Opplev og oppdag Israel   

11.-21 mars 2021 



DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 11. MARS 

NORGE - Tel Aviv 

Avreise fra Oslo kl. 17.00 med KLM 

via Amsterdam til Tel Aviv. Vi ankom-

mer Tel Aviv kl 02.20 (12. mars). Her 

blir vi hentet og kjørt til vårt hotell i 

Tel Aviv for overnatting.  

 

FREDAG 12. MARS 

Tel Aviv - Beer Sheva 

Dagen starter litt rolig. Om den mid-

lertidige utstillinga av Independence 

Hall er åpent, besøker vi den og får 

høre mer om 14. mai 1948 da Ben 

Gurion erklærte opprettelsen av sta-

ten Israel. Så går turen til Beer Sheva. I 

kveld skal vi feire Sabbatmåltid sam-

men med noen israelske venner. 

Overnatting på Leonardo Hotel Negev 

i Beer Sheva. 

 

LØRDAG 13. MARS 

Ørkenopplevelse 

I dag skal vi på en vandretur i Negev-

ørkenen.  

 

SØNDAG 14. MARS 

Beer Sheva—Tiberias 

Vi starter med et besøk av Fountain of 

Tears i Beer Sheva før vi kjører til Ein 

Bokek ved Dødehavet. Her blir det tid 

til å bade og nyte varmen. Etterpå kjø-

rer vi nordover og besøker Masada, 

festningen som ligger på et fjellplatå fra 

Herodes sin tid. Vi fortsetter oppover  

Jordandalen til Tiberias og Hotel  

Restal.   

 

MANDAG 15. MARS 

Stedene rundt Genesaretsjøen 

Denne dagen skal vi besøke de kjente 

og kjære stedene rundt Genesaret-

sjøen, der Jesus virket. Vi starter i  

Kapernaum, drar til Saligprisningens 

berg, Tabgha og avslutter med en båt-

tur på Genesaretsjøen.  

 

TIRSDAG 16. MARS 

Magdala, Cesarea Filipi og Golan 

De som ønsker det kan være med på 

en tur opp på Mt. Arbel, der vi får se 

soloppgangen. Vi besøker Magdala, før 

turen går videre til Caesarea Filip og 

på Golanhøyden. Vi besøker fjellet 

Bental, der vi kan se over grensen til 

Syria.   

 

ONSDAG 17. MARS 

Nazareth Village og Hope Prayer-

house i Nasareth, Karmelfjellet - 

Jerusalem 

Dagens program starter med omvis-

Genesaretsjøen

REISELEDER 

Geir og Elin L. Fagerbakke har stått sam-

men i tjeneste helt fra de møttes. Elin er leder i 

Kvinner i Nettverk og Geir er leder i Nettverk 

for Menn. Sammen har de stått i lederskap 

både i Ungdom i Oppdrag og Kristiansand 

Misjonskirke Salem. De har et bankende hjerte 

for Israel og gleder seg veldig til turen i mars 

2020.  

 

Mette V. og Roger Sørensen har et stort 

hjerte for Israel og folket der. De har hatt flere 

turer sammen, og Mette har mange turer til 

landet som reiseleder for Kvinner i Nettverk. 

De elsker å synge, og sammen har de gitt ut 

flere CD-er. Nå ser de frem til en fantastisk 

tur mars 2020.  

Historie, bønn og lovsang i landet Meste-

ren vandret i med Bibelen som guidebok.  

Vi spiser Sabbatsmåltid sammen med 

israelske venner, besøker både House of 

Prayer i Nazareth og i Jerusalem og får 

oppleve Israel anno 2021 

 

Turen går i samarbeid med: 



 Jerusalem. Vi starter ved Getsemane-

hagen og  går opp Via Dolorosa. Vi 

spiser lunsj i gamlebyen og avslutter 

med en nattverdsamling i Gordons 

Golgata.  

 

SØNDAG 21. MARS 

Hjemreisedag  

Transfer til flyplassen og hjemreise 

med KLM fra Tel Aviv kl. 05.15. Vi 

ankommer Oslo kl. 16.15. 

 

TURPRIS fra Oslo 

Kr 25950,-  

Enkeltromstillegg kr 10690,-  

 

Flybilletter fra andre byer på  

forespørsel 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybilletter Oslo-Tel Aviv t/r (inkl. 

flyskatt kr. 905 pr. mai 2020, kan 

endre seg noe) 

• Rundreisen i henhold til oppsatt 

program 

• Opphold på hotell i dobbeltrom 

inkl. halvpensjon (frokost og mid-

ning på Nazareth Village, der vi får se 

hvordan de levde på Jesu tid.  Etterpå 

besøker vi Hope Prayerhouse i Nasa-

reth før turen går videre via Karmel-

fjellet til Jerusalem. Middag og over-

natting på Prima Kings hotel i Jerusa-

lem.  

 

TORSDAG 18. MARS  

Knesset, Yad Vashem, Mamilla 

Street, Vestmuren og Oljeberget 

I dag skal vi besøke Knesset, Israels 

nasjonalforsamling. Vi besøker Yad 

Vashem, minnesmerke over jødene 

som døde under Holocaust. Vi drar 

også til Vestmuren og den popluære 

Mamilla Street, der vi får litt tid på 

egenhånd.  

  

FREDAG 19. MARS 

Tid på egenhånd og shabbat mål-

tid hos House of Prayer 

Tid på egenhånd i Jerusalem.  

På kvelden drar vi til House of Prayer, 

der vi feirer Shabbat, og har bønne-

vakt.  

 

LØRDAG 20. MARS 

I Jesu fotspor i Jerusalem 

I dag vandrer vi i Jesu fotspor gjennom 

dag)  

• Inngangspenger til besøkssteder i 

henhold til program 

• Skandinavisktalende lokalguide 

• Norsk reiseledelse  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Mat/Drikke på fly  

• Enkeltromstillegg 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør ca.  110 USD pr. person 

 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 11. mars 2021 

KL1148   Oslo - Amsterdam  17.00 18.55 

KL461 Amsterdam - Tel Aviv 20.55 02.20+1 

 

Hjemreise fra Israel - 21. mars 2021 

KL462 Tel Aviv - Amsterdam 05.15 09.20 

KL1147 Amsterdam - Oslo 14.25 16.15 

 

BOSTEDER 

11-12/3    Metropolitan eller Sea Net i TLV 

12-14/3    Leonardo Hotel Negev i Beer Sheva 

14-17/3  Lake House hotel Tiberias 

17.-21/3   Prima King Hotel i Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 
Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Galilea 



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 

Dødehavet 

Getsemane

Gravhagen 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 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 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 reisebe-

tingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 

Utsikt fra Saligprisningens berg 

Jerusalems murer 


