
 

Oppdatert program  

Tur til Israel med Unni og Gordon Tobiassen 11. – 21. oktober 2021 

Dag 1 Mandag 11. oktober 

Utreisedag Norge – Israel 

Avreise fra Oslo kl. 11.20, ankomst Istanbul kl. 16.10. Vi flyr fra Istanbul kl. 20.50 og 

ankommer Tel Aviv kl. 23.00. Vår sjåfør møter oss på flyplassen og kjører oss til hotellet i 

Jerusalem. Overnatting på Eyal Jerusalem Smart hotel.  

 

Dag 2 Tirsdag 12. oktober 

Dagen i Jerusalem 

I dag skal vi oppleve en del av de bibelske stedene og vandre i Jesu fotspor i Jerusalem. 

Turen starter på Oljeberget, der vi ser Den hellige by i morgensolen. Vi går videre ned til 

«Tårekirken», Dominus Flevit, hvor Jesus gråt over byen. Det blir et stopp i Getsemane 

hagen før vi går opp til Bethesda dam og St. Anna kirken, hvor den fantastiske akustikken 

oppleves. Vi vandrer så på noe av «Via Dolorosa» eller «Lidelsens Vei». Stopper ved Antonia 

borgen og Gabatta samt noen av de 14 stasjonene. Turen går innom Hangegalkirken før vi 

avslutter dagen med nattverd i Gravhagen, Gordons Golgata. Overnatting på Eyal Jerusalem 

Smart hotel. Frokost og middag er inkludert.  

 

Dag 3 Onsdag 13. oktober 

Yad Vashem og Betlehem 

I dag forlater vi Jerusalem, først kjører vi til Knesset hvor vi ser den store syv-armede 

lysestaken – «Menoraen», som er Israels nasjonalsymbol. Videre går turen til Yad Vashem, 

det nasjonale minnesmerke over de 6 mill. jøder som ble drept under andre verdenskrig, av 

dem 1,5 mill. barn. Et sterkt møte med en grufull del av vår historie. Vi legger turen innom 



Betlehem, hvor vi prøver å få møte pastorparet Naim og Elvira Khoury. Vi kjører også til 

Herodion og ser på utsikten over Juda markene før vi returnerer til Jerusalem. Overnatting 

på Eyal Jerusalem Smart hotel. Frokost og middag inkludert. 

 

Dag 4 Torsdag 14. oktober 

Dagen til egen dispensasjon i Jerusalem. 

Vi bor i Israels hovedstad og i kort gangavstand til svært menge bibelhistoriske kjente 

plasser.  

Det blir satt opp en utflukt til Hebron (ikke inkludert i turprisen). Hvor vi besøker blant annet 

Machpela hulen. Det som etter jødisk tradisjon er graven til blant annet Abraham, Sara, Isak, 

Rebekka, Jakob og Lea. Overnatting på Eyal Jerusalem Smart hotel. Frokost og middag 

inkludert. 

 

Dag 5 Fredag 15. oktober 

Dødehavet, Jeriko, døpestedet, Ein Gedi og Masada 

Denne dag blir under havets nivå, det blir anledning til et bad i Dødehavet, dette spesielle 

havet som inneholder 10 ganger mer salt og mineraler enn Middelhavet. Her flyter du som 

en kork på grunn av havets høye saltinnhold.  

Vi skal også besøke Jeriko, verdens eldste by, her møter vi mye bibelhistorie. Vi skal innom 

døpestedet ved Jordan elven og så videre til Ein Gedi hvor David gjemte seg for Saul. Neste 

stopp blir Masada, denne fjellborgen som Herodes bygde. Her ser vi ruiner, en del er 

restaurert. Her får vi høre den spennende historien om de 960 jødene som forskanset seg og 

holdt stand mot den romerske hær i over tre år. Overnatting på Eyal Jerusalem Smart hotel. 

Frokost og middag inkludert. 

 

Dag 6 Lørdag 16. oktober 

Tel Aviv, Jaffa og Caesarea 

Vi forlater Jerusalem og kjører til Tel Aviv.  Vi legger også turen innom Jaffa, før turen går 

videre til Caesarea som på Jesu tid var hovedsete for romerne. Her bodde Pontius Pilatus, og 

her satt Paulus som fange. Vi ser det romerske teateret, utgravningen av byen og 

akvedukten. Turen avsluttes ved Genesaretsjøen hvor vi overnatter på NOF Ginosar Hotel, 

frokost og middag inkludert.  

 

Dag 7 Søndag 17. oktober 

På og ved Genesaretsjøen 

Vi starter dagen med båttur på Genesaretsjøen. Vi fortsetter i Jesu fotspor og besøker 

Magdala. Her er nye utgravinger og mye spennende fra Jesu tid. Det blir en stopp på 

Saligprisningenes berg, hvor Jesus holdt sin berømte Bergpreke. Vi besøker også Tabgha 

stranden hvor Peter og disiplene fikk den store fiskefangsten. Resten av dagen fri til bading 

på Ginosar Village. Overnatting på NOF Ginosar Hotel, frokost og middag inkludert.  

 

 



Dag 8 Mandag 18. oktober 

Golan og det nordlige Israel 

I dag skal vi bli mer kjent med Galileas historie, og få et innblikk i den politiske situasjonen 

her. Vi starter dagen i «Jesu egen by»; Kapernaum før vi kjører opp til Golanhøydene, og til 

Har Bental, en frigjort israelsk, militær utsiktspost, hvor vi har fin utsikt, og kan se langt inn i 

Syria. Vi kjører ned en del av den fruktbare Huladalen (de som ønsker det kan velge å ha en 

avslappingsdag ved Genesaretsjøen). Overnatting på NOF Ginosar Hotel, frokost og middag 

inkludert.  

 

Dag 9 Tirsdag 19. oktober 

Til Netanya via Karmel og Haifa 

Vi forlater Genesaretsjøen, turen i dag går til Haifa og Karmel fjellet hvor Elia seiret over 

Baals-profeter og bad om regn over landet. Vi ser utover Meggido sletten, hvor det har vært 

mange store lag, men det venter et siste avgjørende slag, det store Harmageddon slaget som 

Åpenbaringen taler om. Vi kjører ned og ser utsikten over Haifa, dersom Shmuel Aweida 

pastoren i Beit Eliahu menighet kan ta imot oss, så besøker vi også Eliaskirken. Overnatting 

på Solomon Gardens Netanya Hotel, frokost og middag inkludert.  

Dag 10 Onsdag 20. oktober 

Dagen til egen disposisjon i Netanya 

Felles samling etter frokost. Du har mulighet til å gjøre hva du ønsker. Reiselederne står klare 

til å hjelpe, om du trenger ideer for hva du skal finne på. Overnatting på Solomon Gardens 

Netanya Hotel, frokost og middag inkludert.  

 

Dag 11 Torsdag 21. oktober  

Hjemreisedag 

Tidlig avreise fra Netanya, flyet går fra Tel Aviv kl. 08.30. Dagene har gått så altfor fort, vi sier 

farvel for denne gang og på gjensyn; Shalom v’lehitraot (Fred og på gjensyn). Flybytte i 

Istanbul. Ankomst Oslo klokken 17.00. 

 

  


