
Turen bestilles på plussreiser.no 

Turpris fra Oslo  

Kr 22750,- 

 

Enkeltromstillegg kr 9700,- 

 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på fo-

respørsel 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, inkl. flyavgifter 

     (kr. 2120 pr. jan 21, kan endre seg noe) 

• Rundreisen i henhold til oppsatt program 

• Opphold på hoteller i dobbeltrom inkl. halvpensjon 

(frokost og middag)  

• Inngangspenger til besøkssteder i henhold til  

program  

• Skandinavisktalende guide 

• Norsk reiseledelse  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider og drikke til måltider 

• Reise– og avbestillingsforsikring (alle må ha) 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 85 USD 

pr. person 

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 

Gyldne porten 

Ein Gedi 

Granatepler 

Eilat 

ANDRE OPPLYSNINGER 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (januar 2021), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• Minimum antall på denne turen er 20 deltakere.  

• Depositum på turen er kr. 2000,- pr. person. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.  

• 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.  

Genesaretsjøen 

Turteam:  Anne Kirsti og Jon Erling Henriksen 

              Ariel Frøytland 

   

En tur der vi blir bedre kjent med landet som vi kjenner fra Bibelen 

Landet der det skjedde 

14.-23. oktober 2021 



reiseleder tidligere. Anne Kirsti er 

ektefelle og har vært med som reisele-

der til Israel. 

 
Ariel Frøytland er koordinator i stif-

telsen; Lev Leman Israel, som yter hjelp 

til nye immigranter i Israel. Arbeidet 

har pågått siden 1986. Han har bodd i 

Israel i mange år, snakker hebraisk og 

har vært reiseleder og guide til landet 

mange ganger. (Ariel er utdannet auto-

risert israelsk guide). 

 

 

 

DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 14. OKTOBER 

Tel Aviv - Netanya 

Vi reiser med Turkish Airines fra Oslo 

kl. 11.20 via Istanbul til Tel Aviv.  

Ankomst Tel Aviv kl. 20.10, her står 

bussen og kjører gruppa til vårt hotell 

i Netanya, like ved Middelhavet. 

 

FREDAG 15. OKTOBER 

Caesarea ved havet og Netanya 

Velkommen til Israel og Middelhavet. 

Godt å kjenne varmen. Vi tar en rolig 

start på dagen, og for deg som vil kan 

du ta et morgenbad i Middelhavet. 

Deretter reiser vi til nasjonalparken; 

Cesarera ved havet, inkludert besøk 

ved akvaduktene, og vi avslutter dagen 

i Nachal Taninim, en annen nasjonal-

park hvor vi blir ei av svært få norske 

grupper som noen gang har besøkt 

denne unike plassen. En flott start på 

vår historiske rundtur i Landet. 

 

LØRDAG 16. OKTOBER 

Karmelfjellet - Haifa - Nedre  

Galilea 

Vi reiser nordover langs kysten, til 

Karmelfjellet, hvor vårt første stopp 

blir i kunstnerlandsbyen; Ein Hod. 

Deretter via «Lille Sveits» opp på  

toppen av Karmelfjellet til byen  

Haifa. På vår vei østover til Tiberias, 

besøker vi Nasjonalparken 

Beit Sharim, og «Har Hakvitza» med 

dets flotte utsikt utover Harma-

geddon sletten og byen Nasaret.  

Deretter via Kana til vårt hotell ved 

Genesaret sjøen (212 meter under 

havnivå).   

 

SØNDAG 17. OKTOBER 

Galilea 

Vi er ved «Søndagskolesjøen» -  

Gennesaretsjøen! Og ingenting er  

derfor mer naturlig enn å starte med 

en båttur, på det som er Israels  

eneste virkelige ferskvannsinnsjø.  

Deretter opp på Golanhøyden, hvor 

stikkord er; Sjokoladefabrikk i Ein 

Zivan, Vulkaner/Geologi, Utsiktsplass 

med sikt langt inn i Syria, Druzer 

landsbyer og Birkat Ram. Etter lunsj-

Judeaørkenen 

Dødehavet 

Bildetekst 

 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 14. oktober 2021 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.20 16:10 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 18:05 20:10 

 

Hjemreise fra Israel - 23. oktober 2021 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 10:05 12:20 

TK 1753 Istanbul - Oslo 13:55 16:45 

 

BOSTEDER 

14-16/10 Season Hotel i Netanya 

16-18/10 Ginosar Hotel  

18-19/10 David Hotel i Ein Bokek 

19-21/10 Caesar Hotel i Eilat 

21-23/10 Royal Hotel i Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Anne Kirsti og Jon Erling Henrik-

sen er reiseledere på denne turen. 

Jon Erling Henriksen er pastor i Pinse-

menigheten Zion Bryne, reisesekretær 

i Norske Pinsevenners Arbeid i Israel 

og redaktør i kontaktbladet Sjibbolet. 

Han er godt kjent i Israel og har vært 

En tur der vi blir bedre kjent med landet 

som vi kjenner fra Bibelen. Vi besøker 

Karmelfjellet, Galilea, Dødehavet, Eilat og 

Jerusalem. Vi hører om dagens situasjon i 

Midtøsten. Det vil bli tilbud om en dags-

tur til Petra i Jordan, og vi får også treffe 

interessante personer.  

 TIRSDAG 19. OKTOBER 

Masada - Aravadalen - Eilat 

Vi starter dagen med å bestige Masa-
da festningen, som i 2001 ble tatt opp 
som en del av UNESCO verdensarv-
liste. På vår veg sørover i Arava dalen 
stopper vi og ser på: «Ørken jordbruk» 
på Vidor Center, Tzomet Chatziva. Is-
rael, som det eneste land i verden, 
hvor ørkenen blir mindre og mindre 
hvert år, har mye kunnskap de ønsker 
å velsigne resten av verden med. Der-
etter går turen videre gjennom ørke-
nen til Rødehavet og Israels sørligste 
by Eilat. Eilat har deilig varmt ørkenkli-
ma og 360 soldager i året! 

 

ONSDAG 20. OKTOBER 

Dagstur til Petra i Jordan 

Alternativ - fridag i Eilat 
De fleste av dere velger nok denne 

flotte muligheten til å reise til Petra i 

Jordan. Men du som velger å ikke 

være med, kan nyte byen og Rødeha-

vets mange muligheter. 

 

Tilbud for dagen:  

Kl. +/- 08.00 Ekstratur I  

(ikke inkl. i prisen);  

Guidet dagstur til Petra i Jordan. 

 

 

pausen reiser vi til naturreservatet 

Dan, med «Abrahams port» som er fra 

det II. årtusen f.Kr. Vi får se oppspring-

et til Midt Østens største ferskvanns 

kilde; Dan! Deretter via Kiryat Shmona 

og Huladalen, tilbake til  

Genesaretsjøen og vårt hotell.  

En dag du aldri vil glemme!  

 

MANDAG 18. OKTOBER 

Jordandalen til Dødehavet 

Vi forlater Galilea for denne gangen og 

reiser nedover Jordandalen. Vårt første 

stopp blir Jesu dåpsplass nede ved  

Jordanelven, nær Jeriko. Deretter et 

kort men spennende besøk i et  

kloster; Gresk Ortodoks, Dir Chadjla 

av Saint Gerassimos fra det 5. århundre 

e.kr. Så til Qumeran der Dødehavsrul-

lene ble funnet, før vi når verdens laves-

te punkt på jord; Dødehavet. Her skal 

selvfølgelig alle få tilbud om å bade i 

Dødehavet, her; hvor alle, kan lese he-

braisk flytende☺  Vi tar en god stopp 

her, slik at alle som vil, kan få testet 

flyteegenskapene og smurt seg inn med 

"helsebringende" gjørme. På vår vei til 

Ein Boqeq og vårt hotell, gjør vi et lite 

stopp ved Ein Gedi, og leser historien 

om da David gjemte seg for Kong Saul. 

 

 

 

TORSDAG 21. OKTOBER 

Til Jerusalem via Negev ørkenen 

og Shvelat Yehuda 
I dag må vi starte veldig tidlig. På vår 

vei til Jerusalem på denne torsdagen 

skal vi kjøre forbi og også stoppe og 

besøke mange kjente historiske  

plasser, i det vi kjører igjennom Negev- 

ørkenen og Shvelat Yehuda; Ber Sheva, 

Tel Marasha / Beit Govrin, Emek E`ala 

(hvor David kjempet mot Goliat), Tel 

Hanot (med bl.a. «Goliats grav» og 

Keiserens Vei) og Ein Kerem.  

 

FREDAG 22. OKTOBER 

Jerusalem 

I dag er det høydepunktet på våre 

opplevelser i Landet. Vi starter oppe 

på Oljeberget (hvor vi kan stå å se 

utover 5000 års historie fra vår ut-

siktsplass), videre til Kedrondalen, 

Getsemane, Betesdadam, Via Doloro-

sa, Golgata og Vestmuren. Det blir 

nok tid til shopping i basargatene også. 

En uforglemmelig dag, og flott avslut-

ning på vår rundtur i Israel. 

 

Kl.20.30 Fellessamling, hvor vi opp-

summerer våre opplevelser, og tegner 

inn på våre karter hvor vi har vært, 

samt evaluerer litt fra turen. 

 

LØRDAG 23. OKTOBER 

Hjemreise 
Sjekker vi ut av hotellet og drar med 

buss til Ben Gurion flyplass i Tel Aviv. 

Vi har flyavgang kl 10.05. Vi reiser via 

Istanbul på vei tilbake til Norge. An-

komst Oslo kl. 16.45. Sier Le`hitra`ot, 

på gjensyn, til Israel for denne gang, og 

gleder oss allerede til neste tur, (om 

Herren dryger, og gir oss enda en gang 

en slik mulighet). 

 

 

 

Vestmuren 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 


