
Turteam:  Arne Moseng og Geir Moseng 

Øystein Ramberg fra Plussreiser blir med som turansvarlig i Israel. 

 

OPPDAG OG OPPLEV  

BIBELENS LAND 

30. okt - 07. nov 2021 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 30. OKTOBER 

Norge - Israel 

Vi samles på Gardermoen på  

formiddagen, og reiser med Turkish  

Airlines kl. 11.20 via Istanbul til Tel 

Aviv. Ankomst Tel Aviv kl. 20.10. Her 

står buss og venter på å kjøre oss til 

hotell Metropolitan i sentrum av Tel 

Aviv. 

 

 

SØNDAG 31. OKTOBER 

Tel Aviv - Tiberias 

Vi setter kursen nordover langs  

Middelhavet til Caesarea ved havet. 

Her ser vi det romerske teateret,  

Hippodromen og akvedukten før vi 

kjører videre opp til Karmelfjellet. Det 

var her profeten Elias holdt til. Vi har 

en fantastisk utsikt over Harmageddon

-sletten og utover havet i vest. Vi 

stopper hos druserne for lunsj som 

betales av den enkelte før vi avlegger 

et besøk på kibbutz Mizra. Siste post 

på programmet i dag er Nasaret, med 

bebudelseskirken og Maria kilden før 

vi kjører til Tiberias ved Genesaret-

sjøen og vårt hotell Restal. Frokost og 

middag inkludert. 

 

MANDAG 01. NOVEMBER 

Områdene ved Genesaretsjøen 

Vi begynner dagen med besøk på 

Bergprekenstedet. Vi spaserer ned til 

Mensa Kristi, hvor Jesus møtte  

disiplene etter oppstandelsen. Så  

fortsetter vi til Jesu egen by –  

Kapernaum før vi kjører over til andre 

siden av Genesaretsjøen og kibbutz 

Ein Gev hvor vi får servert St. Peters-

fisk til lunsj. Vi tar tid til et bad i  

Genesaretsjøen. Vi returnerer med 

båt tilbake til Tiberias. Frokost, lunsj 

og middag inkludert. 

 

 

TIRSDAG 02. NOVEMBER 

Nordre Israel 

Bussen tar oss opp til Naftalifjellene 

langs den libanesiske grensen. Vi  

stopper ved kibbutz Misgav Am hvor 

vi får høre hvordan den israelske  

hæren sloss mot Hisbollah. Det er en 

liten mulighet for at vi også får besøke 

en israelsk militærleir, men her må vi 

ta alle forbehold. Vi kjører så opp på 

Golanhøyden, til fjellet Ben Tal (1.165 

moh.). Her har vi en fantastisk utsikt 

over til Hermonfjellet hvor høyeste 

punkt er ca. 2.400 moh., og vi ser 

langt inn i Syria. Vi kjører så sørover 

på Golan og gjør en stopp på en  

israelsk reservebase like ved den  

Galilea  Jerusalem

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 30. oktober 2021 

TK1752 Oslo - Istanbul 11:20 16:10 

TK788 Istanbul - Tel Aviv 18:05 20:10 

 

Hjemreise fra Israel - 07. november 2021 

TK785 Tel Aviv - Istanbul 10:05 12:25 

TK1753 Istanbul - Oslo 13:55 16:45 

 

BOSTEDER 

30 - 31/10        Hotel Metropolitan, Tel Aviv 

31/10 - 03/11   Hotel Restal, Tiberias  

03 - 7/11        Hotel Royal , Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Arne Moseng er pensjonert Kantor i Den 

Norske Kirke. Har reist som dirigent for flere 

kor i en rekke land gjennom 25 år. Rundreiser 

i det spesielt opplevelsesrike og historiske 

Israel. Konserter bl.a. i Fødselskirken,  

Betlehem og Nasjonenes kirke i Getsemane 

hage, Jerusalem. 
 

Geir Moseng er utdannet lærer, og har sitt 

daglige virke som rektor ved Dalsbygda skole. 

Driver et lite enkeltpersonforetak innenfor 

nettbaserte tjenester ved siden av. Bestandig 

hatt spesiell interesse for KRLE-faget. Vært 

med Plussreiser til Israel én gang, som førte til 

stor interesse for landet, den politiske og  

bibelske historien samt situasjonen i  

Midtøsten generelt.  

Velkommen med på en rundreise i Israel. 

Vi besøker sentrale steder vi kjenner fra 

Bibelhistorien. 

 



 TORSDAG 04. NOVEMBER 

Hebron - Negev - Sderot  

Dagens tur tar oss forbi Betlehem og 

ned til Makpelahulen i Hebron som 

Abraham kjøpte som gravsted for seg 

og familien. Herfra fortsetter vi til  

ørkenhovedstaden Beer Sheba. Vi  

besøker Sderot som stadig har vært 

utsatt for rakettangrep fra Gaza. Ved  

grensen til Gaza ser vi se inn i de  

palestinske områdene. Fra grensen tar 

vi nordover til Soreq og dryppvanns-

grottene som ligger i området hvor 

David kjempet mot Goliat. Turen går 

så tilbake til vårt hotell i Jerusalem. 

 

 

FREDAG 05. NOVEMBER 

Jerusalem 

Vi begynner dagen med besøk på Yad 

Vashem, minnesmerket over falne  

jøder under annen verdenskrig. Herfra 

fortsetter vi forbi Knesset og den syv 

armede lysestaken og til Jerusalems-

modellen på Israels museum. Deretter 

kjører vi opp på Oljeberget hvor vi 

har en fantastisk utsikt over Jerusalem 

og områdene omkring. Vi spaserer 

ned til Getsemane hvor vi har bestilt 

plass i hagen kl.15.00. Vi avslutter da-

gen med besøk i Betania hvor Martha, 

syriske grensen. Før vi kjører tilbake 

til Tiberias  tar vi turen til Freds-

utsikten og ser utover Genesaret-

sjøen, og Yarmukdalen (Goghopenes 

dal). Frokost og middag inkludert. 

 

 

ONSDAG 03. NOVEMBER 

Tiberias - Dødehavet - Jerusalem 

Vi forlater Tiberias og kjører ned  

Jordandalen til Sakne, ved foten av 

Gilboa fjellet. Her bader vi i de varme 

kildene. Vi fortsetter videre nedover 

Jordandalen og inn i Samaria hvor vi i 

Sykar skal besøke Jakobs brønn. På vei 

tilbake stopper vi i Qaser El Yehud, 

stedet hvor Jesus ble døpt av døperen 

Johannes.  

 

I Jeriko besøker vi Elisa kilden og  

ruinene av Jerikos murer. Vi fortsetter 

så kjøreturen langs Dødehavet og gjør 

et stopp i Ein Bokek for å få oppleve 

hvordan det er å bade i det salte  

vannet. Sist på programmet i dag er 

kjøreturen opp til Jerusalem, og vårt 

hotell Royal Jerusalem.  

 

 

 

Maria og Lasarus bodde. Når vi er  

ferdige her kjører vi tilbake til hotellet. 

 

LØRDAG 06. NOVEMBER 

Jerusalem 

I dag har vi ikke buss og guide. Vi  

begynner dagen i Gordons Golgata 

med den tomme grav. Deretter  

spaserer vi inn i Gamlebyen og  

vandrer på Via Dolorosa til Grav-

kirken. Vi finner en arabisk restaurant 

hvor vi kjøper lunsj før vi fortsetter 

ned til Klagemuren. Det blir så litt  

fritid og mulighet for å handle litt i 

basarene i Gamlebyen. 

 

SØNDAG 07. NOVEMBER 

Hjemreisedag 

Avreise fra hotellet ca. kl. 06.00,  

ankomst flyplassen ca. kl. 06.40.  

Vi flyr fra Tel Aviv kl. 08.40 til Istanbul. 

Avreise Istanbul kl. 14.35, vi er frem-

me i Oslo kl. 16.30. 

Sachne 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS VED MIN. 25 BETALENDE 

KR. 21 350,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r 

• Flyskatter kr.  2 100,- (kan endres) 

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv 

• Transport flyplass-hotell-flyplass 

• Opphold på hotell i dobbeltrom med frokost 

og middag 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Lunsj 01. november 

• Rundreise i følge det oppsatte program 

• Inngangspenger til severdighetene 

• Skandinavisktalende guide på rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til sjåfør, guide og hotell 76 USD  

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Reiseforsikring 

• Enkeltromstillegg kr. 6 890,- (begrenset antall) 

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 

Kapernaum 

Bental fjellet 

Døpeplassen 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 2021, USD kurs 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 reisebe-

Getsemane 


