
Bibelens Land

Vårblomstringstur til Israel

Turteam:
Siv Håvold

Ariel Frøytland

Har du lyst på en vårtur til Israel?  
Da er dette turen for deg! 
Vi skal ut å vandre i blomsterenga i Galilea, og på 
Golanhøyden, bestige fjelltopp i Negevørkenen, besøke bibelske 
og historiske steder og bli kjent med israelsk kultur og folk.  
Vi starter i storbyen Tel Aviv og ender opp med to dager fri i  
Israels sydspiss, Eilat ved Rødehavet

24. mars - 3. april 2022



TORSDAG 24. MARS    

UTREISEDAG NORGE – ISRAEL  

Avreise fra Norge. Vi ankommer Tel Aviv, 

Ben Gurion internasjonal airport, på 

kvelden, og blir kjørt med buss til hotel-

let vårt i Tel Aviv.  

FREDAG 25. MARS 

BOKER TOV ISRAEL = GOD MORGEN 

ISRAEL  

Etter god frokost tar vi av sted på sight-

seeing i Tel Aviv. Første stopp er et besøk 

på Palmach museet, der vi får et innblikk 

i historien om hvordan undergrunn-

shæren av sionistiske jøder i fra 1941 

var med og kjempet for at Israel skulle 

opprettes. Etterpå blir det gatelangs i 

byen, med besøk i bl.a. Neve Zedek, det 

store Carmel-markedet med frukt og 

grønt osv, Nachalat Benyamin, kunstner-

gate med masse brukskunst og artisterier 

og den kjente shopping gata Sheinkin 

Street.  

De som vil fortsette gatelangs utover 

ettermiddagen gjør det, de som vil ha et 

bad på Tel Avivs flotte strender rekker 

det før felles sabbatsmåltid på hotellet. 

Vi samles etter måltidet til litt info og bli 

kjent kveld på hotellet. 

Tekst Ved Qumran

Galilea

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 24. MARS 2022

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11.30  17:25

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV  18:25  19:25

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 03. APRIL 2022 

TK 785 TEL AVIV - ISTANBUL   10:30  12:50

TK 1753 ISTANBUL - OSLO         14:05  17:00

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
24.-27/3    Metropolitan Hotel, Tel Aviv 

27.-28/3    Golan Hotel, Tiberias 

28.-30/3    Eyal Hotel, Jerusalem 

30/3-03/4   Nova Hotel, Eilat 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER
Siv Håvold er fra Langevåg ved Ålesund og leder 
husmenigheten Davids Hus. Reisevante, reiseglade, 
engasjerte og sosiale. Hun har vært i Israel flere 

ganger også som reiseledere. 

Ariel Frøytland er koordinator i stiftelsen; 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 til landet mange ganger. Han blir 
vår guide og med-reiseleder på denne turen.  

LØRDAG/SABBAT 26. MARS       

FRIDAG I TEL AVIV V/ MIDDELHAVET 

Dagen til fri disposisjon! Det er sabbat 

og vi nyter fridagen sammen med folket 

i Landet. Om noen ønsker det er det 

mulig å gå på møte i messiansk for-

samling. Dette er dagen for bading og 

strandliv, en vandretur til gamle Jaffa er 

å anbefale. Flott å gå langs strandprom-

enaden. Felles middag på hotellet på 

kvelden.  De som ønsker det er velkomne 

til å gå ut på byen når sabbaten går ut og 

ei ny uke begynner.  

SØNDAG 27. MARS         
LEHITRAOT = PÅ GJENSYN TEL AVIV 

Vi har tidlig frokost og gjør oss klar til en 

ny og spennende dag. Kjører nordover 

på kystsletta og kjører opp på Karmel-

fjellet, via Zichon Yakov hvor vi tar et 

lite stopp. Kommer til Arbel høyden i 

nordenden av Genesaretsjøen midt på 

dagen. Der har vi felles lunsj på et gjest-

ehus, før vi legger av sted på en flott tur 

i blomsterenga. Dette er en litt krevende 

tur med litt klatring og høyder, så bal-

ansen må være på plass. Nydelig utsikt 

og blomster i mange farger langs stien. 

Du kan glede deg! Gode sko og vann er 

Gamla



Velkommen på en uforglemmelig tur!

nødvendig. Etter en flott naturopplev-

else i blomstrende landskap tar vi bussen 

videre ned til Genesaretsjøen, hvor vi får 

være med på båttur i ettermiddagssola. 

Innsjekking på hotell i Tiberias. Felles 

middag på hotellet. Om noen ønsker 

å se seg om i Tiberias «by night» er det 

mulighet til det. 

 
MANDAG 28. MARS                   
TIBERIAS – GOLAN HØYDEN -  

JERUSALEM   

Tenk i dag sitter vi i «Søndagsskole land» 

og spiser frokost nær Genesaretsjøens 

bredd!  Vi har en lang dag foran oss og 

må starte tidlig. Turen går først til Salig-

prisningsberget, hvor Jesus holdt den 

kjente talen. Vi får høre ord fra Bibelen. 

Så kjører vi til Gamla, hvor vi skal ut på 

fottur på «kamelryggen» som Gamla 

betyr. Gamla er Galileas «Massada». Her 

var det etter historiker Josefus utsagn ca. 

4000 innbyggere som ble slaktet ned 

av Romerne – og ca. 5000 som prøvde 

å flykte ned de bratte skråningene, og 

dermed mistet livet, i stedet for å havne i 

romernes hender. Sterk historie.  Nydelig 

turterreng og mange fugler i dette om-

rådet. Kanskje får vi se ørner som svever 

over oss? Vi spiser lunsj etter turen, før 

vi kjører Jordandalen og kommer opp til 

den Hellige Stad – Jerusalem ved tidlig 

kveld. Vi håper å få oppleve solnedgang 

fra Oljeberget og se «Jerusalem av gull». 

Etter er innholdsrik dag sjekker vi inn på 

hotellet og spiser felles middag. 

TIRSDAG 29. MARS 
BOKER TOV, JERUSALELM!   

Vi våkner opp i den hellige stad, Jeru-

salem! I dag må vi regne med å være på 

føttene fra morgen til kveld. Etter god 

frokost tar vi av sted til Gamlebyen, går 

inn gjennom Jaffaporten og gjennom 

basargatene. Vandrer til Vestmuren, 

jødenes helligste sted på jord, Cardo 

gata, Hurva synagogen og satser på 

å spise lunsj i det jødiske kvarter. Da-

vidsbyen står så på programmet. Vi får 

en liten omvisning og skal gå gjennom 

Heskiastunnelen. Den er fra ca. 700 

f.Kr. og binder sammen Gihon-kilden og 

Siloa-dammen. En opplevelse! 

De som ønsker det kan gå mer i Gamle-

byen etterpå. Felles middag på hotellet. 

Fri kveld. 

Tilbud på kvelden, ikke inkludert;  

Mulighet for å gå på lysshow og se Jerusa-

lems 3000 år gamle historie på Jerusalems 

murer (om det er åpnet for sesongen). 

ONSDAG 30. MARS         

 LEHITRAOT JERUSALEM = PÅ GJEN-

SYN JERUSALEM  

I løpet av denne dagen, skal vi kjøre gjen-

nom en stor del av det sørlige, og mer 

ørkenpregede Israel.  Vi skal ende opp på 

Israels sørligste spiss, Eilat, i kveld. 

Før vi drar fra Jerusalem tar vi et kort 

besøk på Holocaustmuseet, Yad VaSh-

em, for å minnes de 6 millioner jøder 

som ble drept under 2. verdenskrig. 

Vi kjører fra en høyde på 1200 moh til 

verdens laveste punkt, Dødehavet 400 

m under havet. Underveis blir det et 

kort stopp i Qumran, hvor de viktige 

Dødehavsrullene ble funnet. Så kjører 

vi sørover og får en god pause og bading 

ved Ein Boqeq. En spesiell opplevelse å 

flyte som en kork i dette salte og mineral-

rike vannet. 

Turen går vider sørover i Negevørkenen. 

Vi tar et stopp i Yotvata for å strekke på 

beina, før siste etappe til Eilat. Kommer 

frem til Eilat på kvelden og får felles 

middag.  

 

TORSDAG 31. MARS              
FRIDAG I EILAT.     

Nyt sol og varme. Gjør det du ønsker. 

Flexi frokost og middag. Bading, snork-

ling, shopping, - dagen er din. 

Tilbud om fellestur til Undervannsob-

servatoriet - ikke inkludert i prisen. 

(påmelding underveis på turen). 

FREDAG 1. APRIL     
FRIDAG  

Gjør det du ønsker.  Bading i Rødehavet, 

bassenget, snorkling, shopping osv.  

Tilbud om tur til Timna Park - ikke 

inkludert i prisen. (Påmelding underveis 

på turen).  

Felles sabbatsmåltid på kvelden og sam-

ling på kvelden. 

SHABBAT/LØRDAG 2. APRIL              

EILAT – NEGEVØRKENEN  

Siste fottur i landet for denne gang. Vi 

drar på morgentur til Salomos fjell. Et 

flott ørkenlandskap og en nydelig utsikt 

utover Eilat og Aqaba når vi når toppen. 

Fri dag og siste sjanse for bading og 

shopping. Kl.17.00 Fellessamling, hvor 

vi oppsummerer våre opplevelser, og 

tegner inn på våre karter hvor vi har vært, 

samt evaluerer litt fra turen. Felles mid-

dag før vi reiser med nattbuss, eller tidlig 

om morgenen, til Ben Gurion Airport. 

Vi er klar for avreise søndag morgen, 

retning Norge.  

SØNDAG 3. APRIL                
HJEMREISE   

Vi sjekker ut av hotellet, og blir frak-

tet med buss til Ben-Gurion flyplass i 

Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjensyn, til 

Israel for denne gang. 



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 20.950,-

Enkeltromstillegg: kr 9450,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 1975,- 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)

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Norsktalende guide

• Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 85 USD pr. reisende

Jaffa

GenesaretsjøenVestmuren

Tårekirke

Jerusalem

Vårblomstring

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 endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 21/USD kurs kr 8,50), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING

Utsikt over Genesaretsjøen


