
Turteam:  Kåre Skråmestø og 

Trond Arne Hauge 

 

RUNDREISE I BIBELENS LAND 

MED FRIDAGER I JERUSALEM 

27. oktober - 05. november 2021 



DAGSPROGRAM 

 

ONSDAG 27. OKTOBER 

Utreisedag Norge - Israel 

Vi reiser med Turkish Airlines 

fra Oslo via Istanbul til Tel 

Aviv. På flyplassen i Tel Aviv 

står buss og venter for å kjøre 

oss til Lake House Hotel eller 

tilfsvarende i Tiberias.   

 

TORSDAG 28. OKTOBER 

Nazareth Village - Zippori 

I dag reiser vi til Jesu barn-

domsby; Nazaret.  Men først 

går turen til byen Zippori som 

var romernes hovedby i  

området og hvor Josef - Jesu 

legemlige far arbeidet som 

bygningsmann og hvor også 

det er mulig at Jesu var med. 

Videre kjører vi til Nazareth 

Village - en by som er bygd 

om slik vi antar den var på  

Jesu tid. Vi besøker Midtøstens 

største kirke, Bebudelses-

kirken. Bussen tar oss også til 

Precipice-fjellet hvor vi ser  

utover Jezeel sletten til Tabor 

og byen Nain. På veien tilbake 

til Tiberias besøker vi Kana 

hvor Jesus gjorde sitt første 

tegn og under.  Frokost og 

middag inkludert.  

 

FREDAG 29. OKTOBER 

Områdene ved Genesaret

-sjøen 

Vi forlater hotellet og kjøre til 

Magdal, byen som Maria  

Magdalene kom fra og som på 

Jesu tid var den største fiske-

havnen ved Genesaretsjøen. 

Fortsetter opp til Bergpreken-

stedet og herfra kan de som 

vil spasere ned til Mensa Kristi 

(Tagbha) hvor Jesus møtte  

disiplene etter oppstandelsen. 

Så til Kapernaum - Jesu egen 

by. Gjør et stopp i Hippos før 

vi fortsetter til Ein Gev hvor 

vi spiser lunsj.  Dagen  

avsluttes med båttur tilbake til 

Tiberias.  Frokost og middag 

inkludert.    

  

LØRDAG 30. OKTOBER 

Nordre Israel og Golan 

Bussen tar oss opp på Naftali-

fjellene langs grensen til  

Libanon og vi gjør et stopp på 

kibbutz Misgav Am hvor vi får 

høre om konflikten mellom  

Hizbollah og Israel.  Besøker 

Caesarea Filippi før vi kjører 

opp på Golan høydene til 

fjellet Ben Tal (1165 moh.). 

Herfra har får vi en fantastisk 

skue mot Hermon fjellet og 

langt inn i Syria. Fortsetter 

over Golanhøydene og 

Yarmukdalen og tilbake til  

Tiberias og vårt hotell.   

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 27. oktober  2021 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11:20 16:10 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 18:20 20:20 

 

Hjemreise fra Israel - 05. november 2021 

TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08:40 12:05 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:35 16:30 

 

BOSTEDER 

27/10–31/10 Hotel Lake House, Tiberias 

31/10–05/11  Prima Kings, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDERE 

Kåre Skråmestø er sokneprest i  
Oppsal menighet i Oslo. Han har vært 
reiseleder til Israel mange ganger. Han 

kjenner landet og liker å formidle fort-
ellinger fra Bibelen der det skjedde.  
 

Trond Arne Hauge har vært prest i 
nesten 40 år i Øksens i Vesterålen og 
Holmen i Asker. Han har ledet flere 

turer til Israel og er godt kjent med 
landet og de bibelske stedene. Trond 
Arne  brenner for å formidle Bibel-
fortellingene der det skjedde, og har 

erfart at det ofte gir deltakere mer 
forståelse og begeistring for Bibelen.  

Velkommen med på reise til Israel. Israel 

er Bibelens land og et spennende reise-

mål, både når det gjelder historie og 

dagsaktuelle begivenheter. Det å være på 

de stedene hvor Jesus vandret, oppleve 

atmosfæren og lese tekstene, er for svært 

mange en drøm som går i oppfyllelse. 



Frokost og middag inkludert. 

  

SØNDAG 31. OKTOBER 

Tiberias - Samaria -

Jerusalem 

Vi setter kursen ned Jordan-

dalen til Mehola sør for  

Beit-Shean svinger av og  

kjører riksvei 578 inn mot  

Samaria og opp til fjellet  

Garisim - velsignelsens berg -  

Samaritanernes hellige berg og 

hvor vi ser over til Ebal -  

forbannelsens berg. Herfra har 

vi en fin utsikt ned til byen  

Sykar/Sikem, som er neste 

stopp med Jakobs brønn.  

Fortsetter sørover til  

Jerusalem og gjør et besøk i 

Shilo hvor tabernakelet sto i 

ca. fire hundre år og til Olje-

berget hvor vi har en  

fantastisk utsikt over  

Jerusalem og områdene  

omkring. Spaserer ned til  

Dominus Flevit og videre ned 

til Getsemane hvor vi har  

samling i hagen. Kl. 15.30. Så til 

vårt hotell Prima Kings.   

Frokost og middag.  

 

MANDAG 01. NOVEMBER 

Jeriko - Dødehavet 

Vi kjører østover og gjennom 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

ONSDAG 03. NOVEMMBER 

Jerusalem 

I dag har vi ikke buss eller 

guide. Vi begynner dagen i 

Gordons Golgata kl. 09.00. 

Her skal vi også ha nattverd. 

Reiselederne tar oss med inn i 

gamlebyen hvor vi spaserer 

Via Dolorosa til Gravkirken. 

Deretter spaserer vi ned til 

Klagemuren. Vi avslutter dagen 

med et besøk i Davidson  

senteret. Frokost og middag.  

 

TORSDAG 04. NOVEMBER 

Jerusalem  

Fridag i Jerusalem. Reise-

lederne gir gode råd. Frokost 

og middag.  

 
FREDAG 05. NOVEMBER 

Hjemreisedag Israel - 

Norge  

Hjemreisedagene er kommet. 

Vi har avreise fra hotellet  

ca. kl. 06.00, da vi må være på 

flyplassen ca. kl. 06.40.  Vi  

reiser med Turkish Airlines  

kl. 08.40, ankomst Istanbul  

kl. 12.05.  Videre fra Istanbul  

kl. 14.35.  Ankomst Oslo  

kl. 16.30. 

 

 

Juda ørken og ned til Jordan 

elven til Qasr El Yehud i  

området der Jesus ble døpt i 

elven Jordan. Besøker Jeriko 

med de gamle bymurene og 

Elisa kilden. Passerer Qumran, 

ser grottene fra veien og får 

høre historien om Døde-

havsrullene. Så ned til Døde-

havet ved Kalia for et bad i 

salthavet. Vi returnerer tilbake 

til Jerusalem og vårt hotell. 

Frokost og middag.   

 

TIRSDAG 02. NOVMEBER 

Jerusalem, Betlehem og 

Hebron 

Vi begynner dagen med besøk 

i Yad Vashem - minnesmerke 

over falne jøder under andre 

verdenskrig. Fortsetter til  

Betlehem hvor vi besøker 

Fødselskirken, hvor vi har 

time kl. 11.30.  Besøker  

Hyrdemarkene, stopper et 

sted for lunsj og avslutter  

dagen med et besøk i Hebron 

og Patriarkenes gravsted i 

Makpelahulen. Retur til  

Jerusalem, vi har bestilt time 

for å gå langs Vestmuren i den 

Hasmoneiske tunnelen.  og 

vårt hotell. Frokost og middag.  

 



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR  21 950,- 

  

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 2.100 pr. jan 21, (kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst 

og avreise 

• Rundreise med buss ifølge det oppsatte pro-

gram. 

• Overnatting på hotell i dobbeltrom 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag  

• Lunsj i Ein Gev 

• Inngangspenger til: Zippori, Banias, Gerisimfjel-

let, Qumran, Nasaret Village, Magdala, Berg-

prekenstedet, Kapernaum, båttur, Misgav Am, 

Shiloh, Elisa kilden, Davidson Senteret 

• Skandinavisktalende guide 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til måltidene 

• Tips til hotell betjening, guide og sjåfør 75USD 

• Enkeltromstillegg: kr. 7850,- (Begrenset antall) 

• Reiseforsikring (obligatorisk) 

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 (januar 2021, USD kurs kr 8,6), 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 25 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. 


