
Turteam:   

Knut Svenning og Ariel Frøytland 

 

Opplevelsesrik tur til Bibelens land 

HØSTTUR TIL ISRAEL 

18. - 28. November 2021 



DAGSPROGRAM 

 

TORSDAG 18. NOVEMBER 

Utreisedag Norge - Israel 

Reise fra Oslo via Istanbul til Tel 

Aviv med Turkish Airlines. På Ben 

Gurion Internasjonale flyplass, like 

utenfor Tel Aviv står buss og guide, 

og venter for å kjøre gruppen til 

vårt hotell i Netanya, like ved  

Middelhavet.  

 

FREDAG 19. NOVEMBER 

Cæsarea ved havet, Netanya 

Velkommen til Israel og  

Middelhavet. Godt å kjenne  

varmen. Det blir en rolig start på  

dagen, det vil være mulig å ta et 

morgenbad i Middelhavet for de 

som ønsker det. Deretter reiser vi 

til nasjonalparken; Cæsarea ved 

havet, besøk ved akveduktene, og 

vi avslutter dagen i Nachal Taninim 

nasjonalpark (vi er kanskje den 

første norske gruppen som  

besøker parken). En flott start på 

vår historiske rundtur i Landet. 

 
LØRDAG 20. NOVEMBER 

Karmelfjellet - Haifa - Nedre 

Galilea 

Vi reiser nordover langs kysten, til 

Karmelfjellet, hvor vårt første 

stopp blir i kunstnerlandsbyen Ein 

Hod. Deretter via «Lille Sveits» 

drar vi opp til toppen av Karmel-

fjellet til byen Haifa. På vår vei øst-

over til Tiberias, besøker vi  

nasjonalparken Beit Sharim og 

«Har Hakvitza» med dets flotte  

 

utsikt utover Harmageddonsletten 

og byen Nasaret. Deretter via  

Kana til vårt hotell ved Genesaret-

sjøen (212 meter under havnivå). 

 

SØNDAG 21. NOVEMBER 

Galilea - Golan - Huladalen 

Vi er ved «Søndagskolesjøen» -  

Genesaretsjøen! Og ingenting er 

derfor mer naturlig enn å starte 

med en båttur, på det som er  

Israels eneste virkelige ferskvanns 

innsjø. Deretter fortsetter vi opp 

på Golanhøyden, hvor stikkordene 

er; Sjokoladefabrikk i Ein Zivan, 
vulkaner/geologi, utsiktsplass med 

sikt langt inn i Syria, Druserlands-

byer og Birkat Ram. Etter lunsj-

pausen reiser vi til naturreservatet 

Dan, med «Abrahams port» som 

er fra det II. årtusen f.Kr. Vi får se 

utspringet til Midt Østens største 

ferskvannskilde; Dan! Deretter via 

Kiryat Shmona og Huladalen til-

bake til Genesaretsjøen og vårt 

hotell. En dag du aldri vil glemme! 

 

MANDAG 22. NOVEMBER 

Jordandalen til Dødehavet 

Vi forlater Galilea for denne gang 

og reiser nedover Jordandalen. 

Vårt første stopp blir Jesu dåps-

plass ved Jordanelven, nær Jeriko. 

Deretter et kort men spennende 

besøk i et Gresk-ortodoks-kloster; 

Dir Chadjla av Saint Gerassimos fra 

det 5. århundre e.kr. Så til  

Qumeran der Dødehavsrullene ble 

funnet, før vi når verdens laveste 

punkt på jord; Dødehavet. Her skal 

selvfølgelig alle få tilbud om å bade. 

 

 

 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 18. november 2021 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11:35 17:30 

TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20:30 21:40 

 

Hjemreise fra Israel - 28. november 2021 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 10:15 13:35 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:35 16:20 

 

BOSTEDER 

18–20/11 , Netanya 

20–22/11 Kibbutz  hotel, Tiberias 

22–23/11 , Ein Boqeq, Dødehavet 

23-25/11 , Eilat 

25-26/11 Kfar Hanokdim Beduinleir 

26-28/11, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDERE 

Knut Svenning, bor på Moi, er  

sokneprest i Lund og Heskestad  

menigheter. Han har tidligere vært  

pedagog, bibelskolelærer og sokne-

prest på Rjukan i Telemark.  

 

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 og 

guide til landet mange ganger. (Ariel 

er utdannet autorisert israelsk 

guide).  

Bli med på en opplevelsesrik tur til 

Israel med mulighet til en dagstur til 

Petra i Jordan. Vi skal også få treffe 

og bli kjent med Israelere. Dette blir 

naturlig flettet inn på passende dager 

og samlinger. Gled dere!  



Her; hvor alle, kan lese hebraisk 

flytende☺  Vi tar en god stopp her, 

slik at alle som vil kan få testet  

flyteegenskapene sine og kan få 

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. 

 

TIRSDAG 23. NOVEMBER 

Masada - Aravadalen - Eilat 
Vi starter dagen med å bestige  

Masadafestningen, som i 2001 ble 

tatt opp som en del av UNESCO’s 

verdensarvliste. På vår veg sørover 

i Aravadalen stopper vi og ser på: 

«Ørken jordbruk» på Vidor  

Center, Tzomet Chatziva. Israel er 

det eneste land i verden, hvor  

ørkenen blir mindre og mindre for 

hvert år. De har mye kunnskap 

som de ønsker å velsigne resten av 

verden med. Turen går deretter 

videre gjennom ørkenen til Røde-

havet og Israels sørligste by Eilat. 

Eilat har deilig varmt ørkenklima og 

360 soldager i året, litt kjølig på 

nettene nå i november, men godt 

og varmt på dagtid. 

 
ONSDAG 24. NOVEMBER 
Fridag ved Rødehavet 
(alternativ: Dagstur til Petra) 
Det vil være mulighet til å bli 
bedre kjent med byen Eilat og 
Rødehavets mange muligheter. 
Alternativt kan vi tilby en flott 
dagsutflukt til Petra i Jordan.  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Dagen i morgen, blir et nytt høyde-

punkt på turen! 

 

LØRDAG 27. NOVEMBER 
Jerusalem  
I dag er høydepunktet av våre opp-

levelser i Landet. Vi starter oppe 
på Oljeberget (hvor vi kan stå og 

se utover 5000 års historie fra vår 

utsiktsplass), Videre drar vi til  

Kedrondalen, Getsemane,  

Betesdadam, Via Dolorosa, Golgata 

og Vestmuren. Det blir nok tid til 

shopping i basargatene også. En 

uforglemmelig dag, og flott av-

slutning på vår rundtur i Israel. 

 

På kvelden (kl. 20.30)blir det felles-

samling, hvor vi oppsummerer våre 

opplevelser. På våre kart tegner vi 

inn stedene vi har besøkt, samt  

evaluerer litt fra turen. 

 

SØNDAG 28. NOVEMBER 

Hjemreisedag Israel - Norge  

Vi sjekker ut av hotellet og drar 

med buss til Ben Gurion flyplass i 

Tel Aviv. Vi har flyavgang kl. 1015. 

Vi flyr via Istanbul tilbake til Norge. 

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). 

 
Tilbud for dagen:  
Kl. +/- 08.00 Ekstratur I; Guidet 

dagstur til Petra i Jordan. 

 
TORDAG 25. NOVEMBER 
Negev ørkenen - Arad - 
Beduinleir 
Etter en god frokost på hotellet, og 

kanskje for de aller sprekeste et 

morgenbad også, så starter vi vår 

reise nordover gjennom Negev-

ørkenen! Vi besøker bl.a. på vår 

vei; «Tiger Templet» i Ovda,  

verdens eldste treskeplass, «Sand-

dyner» som i Saharaørkenen, 

Mitzpe Ramon. Vi kjører gjennom 

Sde Boker, Yeruham, Dimona på 

vår vei til byen Arad, til beduin-

landsbyen, Kfar Hanokdim, i den 

sørlige delen av Judeaørkenen. 
En kveld som på Abrahams tid, vel 

4000 år tilbake i tid. Kamelridning 

(for den som vil, er inkludert). En 

opplevelse for livet! Millioner av 

stjerners hotell. 

 

 

FREDAG 26. NOVEMBER 

Til Jerusalem via Shvelat  

Yehuda 

På vår vei til Jerusalem på denne 

Shabbaten besøker vi de kjente  

historiske plassene; Tel Marasha/ 

Beit Govrin, Tel Azeka, Emek E`ala 

(hvor David kjempet mot Goliat), 

Tel Hanot (med bl.a. «Goliats 

grav» og Keiserens Vei) og Ein 

Kerem. Tenk vi er i Jerusalem, 

Guds by og Israels hovedstad!  



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS FRA OSLO KR 21450,-  

  

Enkeltromstillegg kr 8600,- (begrenset antall) 

 

Tilslutning fra andre byer i Norge på forespørsel 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1865 pr. jan 21, (kan endre seg) 

• Opphold på valgte hotell i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (frokost og middag) 

• Inngangspenger til besøkssteder ihht program 

• Norsk reiseledelse 

• Norsk talende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til måltidene 

• Tips til hotell betjening, guide og sjåfør 90 USD   

• Reiseforsikring (obligatorisk) 

• Ekstra utflukt til Petra i Jordan 24. november 

 

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 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (jan. 2021, USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, deva-

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

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 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 reise-

betingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


