fra Jordanelven til Jerusalem
Turteam: Charles og Bente Irene Hansen
Ariel Frøytland
Tematur med noen bibeltimer

03. - 12. sept 2021

Kapernaum

En spennende tematur der vi bruker
Bibelen som guidebok og følger Israelsfolkets vandring fra Jordan elven i den
nordlige del av Dødehavet, til Israelsfjell,
videre over Judeas lavland og opp til
Jerusalem. Det blir også noen bibeltimer
på turen.
FLYTIDER
Utreise fra Norge - 03. september 2021
TK 1752 Oslo - Istanbul
11.20 16:10
TK 788 Istanbul - Tel Aviv
18:05 20:10
Hjemreise fra Israel - 12. september 2021
TK 785 Tel Aviv - Istanbul
10:05 12:25
TK 1753 Istanbul - Oslo
13:55 16:45

BOSTEDER
03.-06/9 Golan Hotel i Tiberias
06.-12/9 Prima King Hotel i Jerusalem
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.
Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER
Charles og Bente Irene Hansen er begge
erfarne reiseleder som har vært i Israel mange
ganger. Charles er forkynner i bevegelsen
Ordet & Israel.
Ariel Frøytland er koordinator i stiftelsen;
Lev Leman Israel, som yter hjelp til nye immigranter i Israel. Arbeidet har pågått siden 1986.
Han han har bodd i Israel i mange år, snakker
hebraisk og er en erfaren reiseleder og autorisert guide i Israel.

DAGSPROGRAM
FREDAG 03. SEPTEMBER
Utreisedag Oslo - Tiberias
Vi har avreise med Turkish Air
kl 11.20 fra Gardermoen med mellomlanding i Istanbul. Ankomst Tel Aviv
kl 20.10. På flyplassen står bussen og
venter for å kjøre oss til Golan Hotel i
Tiberias, hvor vi skal starte vår rundreise.
LØRDAG 04. SEPTEMBER
Fridag ved Genesaretsjøen
Tenk vi er i Israel. Guds Land. Det er
shabbat og hel
ligdag i Landet. Folket hviler, og vi hviler sammen med
dem. Kos dere i og rundt denne herlige plassen ved Genesaretsjøen.
Tilbudet for dagen:
Kl 09.00 Kort info samling.
Orientering om muligheter for dagen
Kl 17.00 Bibeltime
SØNDAG 05. SEPTEMBER
Tiberias, Genesaretsjøen og
Golan
Vi starter med en båttur på
«Søndagsskolesjøen» - Genesaretsjøen. Så går turen til Saligprisningens
kirke på Nachom fjellet, Tabgha, og

Kapernaum. Etter lunsjpausen reiser vi
opp på Golan høyden, hvor stikkord
er; Sjokolade fabrikk i Ein Zivan,
Vulkanen Bental, utsiktsplass med
utsikt langt inn i Syria, og så går turen
tilbake til vårt hotell.
MANDAG 06. SEPTEMBER
Jordan elven og Jordan dalen
I dag starter vi tidlig. En spennende
dag ligger foran oss. Vi skal blant annet
besøke Jordan elven, Gilgal, Tzomet
Adam, Tzipora, Jeriko og Dødehavet
før vi drar opp til Jerusalem og vårt
hotell Prima King, der vi skal bo
resten av turen.
TIRSDAG 07. SEPTEMBER
Samaria
Enda en spennende dag ligger foran
oss. Vi følger videre i Israelsfolkets
fotspor og der de gikk med paktens
ark. Vi knytter tekstene i Bibelen sammen med stedet der det skjedde. I dag
skal vi til Samaria som ligger på Israels
fjell og besøke Har Kabir, Emek Tirtza,
Alon More, Hasr Bracha og Shilo.
ONSDAG 08. SEPTEMBER
Judeas Lavland
I dag skal vi til Judeas Lavland «Shvelat
Jehuda her opplever vi og ser flere nye

Utsikt over Genesaretsjøen

plasser. Vi besøker Even Eizer/Afek
(Rosh HaAyan), Asdod, Gat, Ekron og
Beit Shemesh.
TORSDAG 09. SEPTEMBER
Jerusalem
Dagen starter i Kiryat yarim, så går
turen videre til Peres
Ussa, Davids By og Tempelplassen i
Jerusalem. Vi har dermed fulgt den
samme vei som paktens ark ble båret
for over 3000 år siden fra Jordanelven
og til Jerusalem.
FREDAG 10. SEPTEMBER
Jerusalem
Vi starter dagen med et besøk på en
av byens flotteste panorama utsikter;
Oljeberget. Her kan vi se utover
Jerusalems 5000 års historie.
Deretter krysser vi byen i fra øst til
vest. Kjører via det Israelske
parlament: Knesset og gjør et kort
men viktig besøk ved Israels Holocaust museum Yad Vashem.
Lunsj pausen tar vi på Rakels Høyde,
med utsikt over Betlehems markene.
Shabbaten nærmer seg, og dette er
dagen å besøke byens store markeds
plass: «Machane Yehuda», for den som
har lyst. Kl 20.30 etter shabbatsmåltidet har vi en bibeltime.

LØRDAG 11. SEPTEMBER
Fridag i Jerusalem
Dagen er din, og du har fri til å gjøre
det du har lyst til. Vi bor i Israels
hovedstad, i hjerte av Landet og det
jødiske liv og historie. Og i kort gangavstand til svært mange bibelhistoriske
kjente plasser. Reiselederne står klare
til å hjelpe deg, om du trenger det.

Oppsatt tilbud for dagen er;
Kl 09.00 Vi vandrer gjennom Jerusalems gater til Gordons Golgata og den
tomme grav, for morgenandakt og
nattverd.
Kl 17.00 Bibeltime ved Charles/Bente
Hansen
Kl 20.00 Etter middag på hotellet, går
vi ut på Ben Yehuda gaten, og koser
oss sammen med folket
SØNDAG 12. SEPTEMBER
Hjemreisedag
Vi sjekker ut av hotellet og bussen
kjører oss til Ben Gurion flyplassen i
Tel Aviv. Avreise fra Tel Aviv kl 10.05,
og ankomst Oslo kl. 16.45.
Velkommen på en spennende tur!

TURPRIS FRA OSLO
Kr 22450,Enkeltromstillegg kr 9800,Tilslutning fra andre byer i Norge
på forespørsel
PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo-Tel Aviv t/r, inkl.
flyskatter og avgifter (kr. 2120 pr.
nov. 2020, kan endre seg noe)
• Rundreisen i henhold til oppsatt
program
• Opphold på hotell i dobbeltrom
inkl. halvpensjon (frokost og middag)
• Inngangspenger til besøkssteder i
henhold til programmet
• Norsk reiseledelse
• Norsktalende guide
IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider og drikke til maten
• Forsikringer
• Enkeltromstillegg
• Tips til hotellbetjening, guide og
sjåfør ca. 80 USD pr. person

Getsemane

Gravhagen

Galilea

Jordanelven ved Dødehavet

Israels fjell

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

