RUNDREISE MED FRIDAGER I EILAT

VINTERFERIE I ISRAEL
08. -18. mars 2022
Rundreise med rolige fridager i Eilat ved Rødehavet, et besøk til
Betlehem, Dødehavet, Jeriko, Galilea og fine dager i Jerusalem
Med mulighet for en dagstur til Petra i Jordan fra Eilat.

Reiseleder:
Harald Sundsbø

Fødselskirken i Betlehem

Petra i Jordan

Gravhagen i Jerusalem

OVERNATTINGSTEDER
08.-09/3 Pilgrims’s Residence, Betlehem
09.-13/3 Nova Hotel, Eilat
13.-15/3 Leonardo Hotel, Tiberias
15.-18/3 Leonardo Hotel, Jerusalem
Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 08. MARS 2022
TK 1752 OSLO - ISTANBUL

11:30 17:25

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV 18:35 19:25
HJEMREISE FRA ISRAEL - 18. MARS 2022
TK 811 TEL AVIV - ISTANBUL 07:25 10:45
TK 1753 ISTANBUL - OSLO

14:35 16:30

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

TURTEAM/REISELEDER
Harald Sundsbø er nå pensjonist
(vikarierer litt som prest)og har vært
sokneprest i Lindås. Han har vært reiseleder for gruppereiser til Israel mange
ganger tidligere. I tillegg har han deltatt
på flere studieturer for prester og
reiseledere og reist på egenhånd både i
Israel og Jordan. Vil du vite mer, så ring
ham gjerne på tlf: 959 76 864.

TIRSDAG 08. MARS
Utreise
Gruppen reiser med Turkish Airlines fra
Oslo via Istanbul til Tel Aviv. Da flyet
går kl 11.35 fra Oslo, er det mulig med
tilslutningsbilletter med SAS uten ekstra
overnatting fra mange steder i Norge.
Ta kontakt eller skriv i merknadsfeltet
ved påmelding. Ved ankomst Tel Aviv
kjører vi med buss en liten time til
Betlehem, til vårt hotell, hvor vi skal bo
en natt.

ONSDAG 09. MARS
Betlehem
På morgenen besøker vi Fødselskirken.
Dette blir regnet som verdens eldste
kirke. Deretter tar bussen oss med til
hyrdemarkene. Lunsj denne dagen blir
også i Betlehem, før vi setter oss i bussen
og kjører til Eilat. Denne turen vil gå
gjennom det sørlige Israel med store
ørkenområder. Vi skal bo de neste fire
nettene av turen i Eilat.

TORS- 10. - LØRDAG 12. MARS
Fridager I Eilat
Eilat ligger ved Rødehavet og har et
stabilt varmt klima. Her er lange, fine

badestrender og vanntemperaturen er
aldri under 20 grader. I tillegg til bading/
soling er det mye annet man kan gjøre:
Der er et stort undervannsobservatorium
med tropiske fiskeslag, man kan låne
snorkelutstyr for å se koraller eller dra
på ørkensafari. Båtturer på Rødehavet
finnes også. Fredagen vil det være mulig
å reise til Petra i Jordan. Reiseleder vil
være behjelpelig med å skaffe informasjon, og turen må bestilles og betales
i Eilat senest torsdag morgen. (Pr. feb 21
er prisen pr. person; ca. USD 280 pluss
grenseavgifter på 130 USD og tips til
sjåfør og guide på 9 USD). Det er rimeligst å betale turen kontant i dollar, men
mot ekstra gebyr kan den også betales
ved kredittkort eller i shekel.
NB! Dollar kan man ikke ta ut i Eilat. I Eilat
er ingen utflukter inkludert i turprisen.
Om kveldene vil det være samlinger, for
dem som ønsker det, som en forberedelse til turen videre.

SØNDAG 13. MARS
Reise Eilat – Tiberias
Denne dagen skal vi reise fra Eilat til
Tiberias. Turen går gjennom Aravadalen
og Negevørkenen til Dødehavet. Der

Dødehavet ved Ein Bokek

går ned til stedet ved strandkanten der
Simon og Andreas ble kalt til å være
menneskefiskere. Vi skal også se stedet
der vi minnes at Jesus mettet 5000.
Derfra drar vi videre til Jesu egen by;
Kapernaum, og vi spiser lunsj i nærheten
(som er inkludert). Siste del av dagen er
satt av til tur opp på Golanhøydene før vi
kjører tilbake til hotellet.

TIRSDAG 15. MARS

Genesaretsjøen

stopper vi for å ta et bad og kjenner
hvordan det er å flyte i verdens salteste
sjø. Underveis ser vi opp mot Masada der kong Herodes bygde festning og der
Selotene senere forskanset seg i kampen mot romerne, der de til slutt tapte
i år 73. Ved nordenden av Dødehavet
passerer vi også Qumran, der Dødehavsrullene ble funnet. Vi kjører så videre
mot Jeriko. Først kjører vi til dåpsstedet
«Qasr el Yahud» på grensen mot Jordan
der døperen Johannes hadde sitt virke
og vi minnes Jesu dåp. Deretter kjører vi
inn i Jeriko - verdens eldste by. Vi stopper
ved Tel Jeriko og ser utgravningene der
like ved Elisakilden, som forsyner Jeriko
med friskt vann. Vi ser også opp mot
«Fristelsens berg» og det kjente
morbærtreet og minnes Sakkeus.
Deretter fortsetter vi nordover mot
Tiberias der vi skal bo to netter.

MANDAG 14. MARS
På og rundt Genesaretsjøen
Hovedsaken denne dagen er å oppleve
stedene rundt Genesaretsjøen. Vi starter
med båttur og deretter drar vi til Saligprisningenes Berg, et vakkert sted med
en fantastisk utsikt over hele sjøen. Vi

Tiberias – Jerusalem
Fra Tiberias kjører vi mot Nasaret og vi
passerer da byen Kana der Jesus gjorde
sitt første tegn. I Nasaret besøker vi
Bebudelseskirken - den største kirken i
Midt-Østen.
Videre kjører vi opp på Karmelfjellet og
frem til Muhraka: stedet der Elias kjempet mot Ba’al – profetene (1. Kongebok
18). Derfra fortsetter vi mot Middelhavet
til Cæsarea ved havet. Der bodde Pontius Pilatus, Peter kom dit til Kornelius, og
Paulus reiste derfra som fange til Rom.
Turen går så videre opp til Jerusalem der
vi skal bo i tre netter.

ONSDAG 16. MARS
Jerusalem
Denne dagen oppholder vi oss mye
innenfor den gamle bymuren –også
kalt Gamlebyen i Jerusalem. Vi kjører
til Søppelporten (Dung Gate), og går
opp på Tempelplassen. Der står El-Aksa
moskeen og Klippedomen. Herifra går vi
videre til Betesdadammen og St. Anne
kirken, hvor vi prøver den fantastiske
akustikken. Midt i Gamlebyens basargater, skal vi også gå Via Dolorosa, eller
«Lidelsens Vei», hvor vi stopper ved
Antoniaborgen og Gabbata, samt ved
noen av de 14 stasjonene underveis til
Gravkirken eller Oppstandelseskirken.
Den rommer både «Den Hellige Grav»
og Golgata. Etter lunsj går vi til Vest-

muren (eller Klage-muren, som vi ofte
kaller den) -jødenes helligste sted. Vi
besøker også Nattverdsalen før vi avslutter dagen med å besøke gravhagen
-eller Gordons Golgata som ligger like
ved vårt hotell.

TORSDAG 17. MARS
Jerusalem
Vi kjører til Oljeberget og går
«Palmesøndagsveien» ned mot
Getsemanehagen. Der passerer vi også
Dominus Flevit-kirken der vi minnes at
Jesus gråt over Jerusalem. I Getsemane
besøker vi Alle Nasjoners kirke og tar
også tid til å lese noen av bibeltekstene
om det som skjedde der.
Deretter setter vi oss i bussen og kjører
til nybyen i vest til Holocaustmuseet, Yad
Vashem, det nasjonale minnesmerket
over de 6 millioner jøder som ble drept
under 2. verdenskrig. Etter lunsj er
dagen fri og reiseleder vil være behjelpelig med å foreslå alternative opplegg.

FREDAG 18. MARS
Hjemreisedag
Bussen tar oss fra Jerusalem til flyplassen. Turen hjemover går fort, og vi
har opplevd mye sammen. Ankomst
Oslo 16.30.

Galilea

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS FRA OSLO
Kr 20.490
Enkeltromstillegg: kr 7.400 (begrenset antall)
Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•

Utsikt over Genesaretsjøen

Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 1980 pr.
april 21, kan endre seg noe)
Rundreisen i henhold til oppsatt program
Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl.
halvpensjon (dvs. frokost og middag)
Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program
Skandinavisktalende guide
Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•
•

Øvrige måltider
Drikke til maten
Enkeltromstillegg
Reise- og avbestillingsforsikring
Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 80 USD pr. person

Klagemuren

PÅMELDING
Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

Gråtekirken ved Getsemane

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2021/USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,
uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff, nye regler og økte kostnader i forbindelse med Covid-19 eller lignende.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
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
Alle nasjoners kirke

