
Opplevelsestur til

Israel og Jordan

Reiseledere:
Arne Øystein Rambekk 

og Jan Terje Hanssen

Vi besøker klippebyen Petra, Madaba og Nebofjellet i 
Jordan.  I Israel går turen blant annet til Galilea,  
Samaria, Dødehavet og Jerusalem. Om kveldene blir det frivillige 
samlinger med hygge, humor og oppbyggelse.

21.03. - 30.03 2022     



Dag for dag program

Dag 1
Mandag 21. mars 

Oslo - Franfurt - Amman 

Avreise fra Oslo kl. 09.50 mellom- 

landing i Frankfurt. Avreise fra Frankfurt 

kl. 14.50 ankomst Jordan, Amman  

kl. 20.00. Vår guide møter oss og tar oss 

til Amman Geneva hotell hvor vi over-

natter.

 
Dag 2
Tirsdag 22. mars 

 Amman - Madaba - Nebo og Petra 

Sightseeing i Amman ca. to timer før 

turen går videre til Madaba (30 km)til 

Amfiteateret Iraq al-Amir prinsens huler 

og Qasr El Yahid, slavenes palass  

(kommer litt an på tiden). Så til St. 

Georg kirken i Madaba, vest for Amman 

(ca. 30 km). Her ser vi den fantastiske 

mosaikken over The holy land, fra 600 

tallet. Vi besøker Mt. Nebo, hvor Moses 

og Israelfolket etter ørkenvandringen 

så innover løfteslandet ca. 1400 år før 

Kristus. Vi fortsetter videre til Petra 

for overnatting på Petra Moon Hotell. 

Frokost og middag inkludert. 

Fra St, Georg Dødehavet

Eilat

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 21. MARS

LH859  OSLO - FRANKFURT        09:50 12:10

LH692 FRANKFURT - AMMAN  14:50 20:00

HJEMREISE FRA ISRAEL - 30. MARS 

LH695 TEL AVIV - FRANKFURT 08:00 11:30

LH862 FRANKFURT - OSLO        13:05  15:00

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
21.-22/3 Amman Geneva Hotell, Amman 

22.-23/3   Petra Moon Hotell, Petra 

23.-24/3  Nova Hotell, Eilat 

24.-25/3  Hotel Daniel, Ein Bokek 

25.-27/3  Hotel Golan, Tiberias 

27.-30/3  Prima Kings Hotel, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE 
Arne Øystein Rambekk har vært 
pastor i Pinse-bevegelsen gjennom 
mange år. I dag er han pensjonist og  
reiser som freelans-predikant. Han 
har vært reiseleder på mange turer 
før, bl.a. til Israel. 
 
Jan Terje Hanssen har vært sok-
neprest i Langesund  i 30 år og er 
nå nylig pensjonist. Han har vært 
reiseleder på mange turer. 

Dag 3
Onsdag 23. mars 

Klippebyen Petra og Eilat  

For å komme inn i Nabateernes hoved-

stad Petra må vi spasere gjennom en 

fantastisk trang dal. Når vi ankommer 

byen får vi se det fantastiske templet 

som var hogd inn i fjellveggen. Vi antar 

at Nabateerne hugget ut deler av byen 

for ca. 2 500 pr siden. Spaserturen tar 

ca. 40 min. En kan få skyss med hest 

og vogn mot ekstra betaling. Vi retur-

nerer så til lille Petra som har en enklere 

ankomst. På ettermiddagen fortsetter vi 

ned til grensen mellom Akaba og Eilat og 

krysser over grensen og inn i Israel, hvor 

vi overnatter på hotell i Eilat, Nova hotell 

eller tilsvarende. Frokost og middag 

inkludert.  

Dag 4
Torsdag 24. mars 

 Dødehavet 

Vi har dagen fri i Eilat med mulighet for 

å bade og hygge seg på stranden frem til 

ca. kl. 15.00, da kjører vi nordover til Dø-

dehavet. Turen tar ca. 3 timer. Overnat-

ting i Ein Bokek på Hotel Daniel. Frokost 

og middag inkludert.  



FødselskirkenKlagemuren

Gethsemane

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 5
Fredag 25. mars 

Dødehavet - Golan - Tiberias 

Vi kjører nordover langs Dødehavet til 

Dåpsplassen. Så videre langs  

Jordanelven til Genesaretsjøen og opp på 

Golan høydene opp til Caesarea Filippi 

ved foten av Hermon fjellet. Videre går 

turen sørover til Tiberias hvor vi tar inn 

på hotell Golan, vi får en fantastisk utsikt 

over Genesaretsjøen og over til Golan. 

Frokost og middag inkludert. 

 
Dag 6
Lørdag 26. mars 

Områdene ved Genesaretsjøen 

I dag besøker vi Magdala byen hvor 

Maria Magdalena kom fra og som var den 

største fiskebyen ved Genesaret-sjøen 

på Jesu tid. Turen går så videre til stedet 

hvor Jesus holdt Bergprekenen og til 

Mensa Kristi hvor Jesus møtte disiplene 

etter oppstandelsen. Videre besøker vi 

Kapernaum, Jesu egen by. På østsiden av 

Genesaretsjøen i kibbutz Ein Gev spiser 

vi lunsj. Båttur tilbake til Tiberias og vårt 

hotell. Frokost, lunsj og middag inklud-

ert. 

Dag 7
Søndag 27. mars 

Tiberias - Jerusalem 

Vi forlater Galilea og setter kursen mot 

Jerusalem. Første stopp er Nasaret, hvor 

vi besøker Maria kilden, den gamle syna-

gogen og Bebudelseskirken.  

Fra Mt. Precipice får vi flott utsikt til 

Harmageddon sletten, Mt. Tabor og 

byen Nain. Vi fortsetter et stykke ned 

Jordandalen, vi kjører inn i Samaria hvor 

vi besøker Jakobs brønn ved Sykar. Vi 

passerer Silo før vi kjører inn i Jerusalem 

til hotell Prima Kings for overnatting. 

Frokost og middag inkludert. 

 
Dag 8
Mandag 28. mars 

 Jerusalem 

Vi begynner dagen på Oljeberget, hvor 

vi har en fantastisk utsikt over Jerusalem. 

Sammen spaserer vi ned til Dominus 

Flevet hvor Jesus talte til sine disipler. Vi 

får komme inn i Gethsemane hagen 

kl. 10.00. Deretter tar bussen oss over til 

Vest-Jerusalem hvor vi besøker Yad 

Vashem, minnesmerke over falne jøder 

under annen verdenskrig. Deretter 

besøker vi  Betlehem med Fødselskirken 

og avslutter med et besøk på Hyrde-

markene. retur til Jerusalem og vårt 

hotell. Frokost og middag inkludert. 

 
Dag 9
Tirsdag 29. mars 

Jerusalem 

Vi har time i Gordons Golgata kl. 09.00 

Deretter tar reiselederne oss med til 

rundt i gamlebyen i Jerusalem uten buss 

og guide. Vi vandrer på Via Dolorosa, 

besøker Gravkirken, klagemuren m.m. Vi 

besøker også Mt.Sion og nattverdsalen 

med nattverd. Det blir også tid til litt 

shopping. Frokost og middag inkludert. 

 
Dag 10
Onsdag 30. mars 

Israel - Norge 

Hjemreisedagen er kommet. Det blir en 

tidlig frokost, avreise fra hotellet ca. kl. 

05.20. Vi må være på flyplassen senest 

to timer før avreisen (kl. 06.00). Vi flyr 

fra Tel Aviv kl. 08.00, ankomst Frankfurt 

kl. 11.30. Avreise Frankfurt kl. 13.05,  

ankomst Oslo kl. 15.00



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

TURPRIS FRA OSLO
Kr 23 225,- pr. person

Enkeltromstillegg: kr 8 100 (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo - Amman med retur fra Tel Aviv til Oslo (inkl. 

flyskatt kr 2 335 pr. mai 21, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Båttur på Genesaretsjøen

• Lunsj i Kibbutz Ein Gev

• Grenseskatt Israel (Nok 126,-)

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Engelsktalende guide i Jordan og skandinavisktalende guide 

i Israel

• Norsk reiseledelse 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Tips til guide, sjåfør og hoteller ca. USD 70,- pr. person

• Enkeltromstillegg

• Hesteskyss i Petra + tips for skyssen

• Reise- og avbestillingsforsikring

Utsikt fra Oljeberget

Tekst

Dødehavet

Petra

Petra

St. Georg kirke

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

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

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endrin i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 35 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (mai 2021/USD kurs kr 8.60), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


