OPPLEVELSESTUR TIL
ISRAEL
25. februar - 06. mars 22
Velkommen med på reise til Israel. Vi skal besøke
en rekke av de mest sentrale bibelske og historiske
Turteam:
stedene, både i Galilea og på og rundt Genesaretsjøen og i
Marit Bergene Holm
Per Bergene Holm
Jerusalem. Vi skal stanse opp og lese Bibeltekstene og
forhåpentligvis både lære og erfare noe som vi kan ta med oss
hjem, både til egen og andres berikelse.

Kapernaum

Tekst
Genesaretsjøen

Caesarea

FLYTIDER

UTREISE FRA NORGE - 25. FEBRUAR
TK 1752 Oslo - Istanbul
11:35 17:30
TK 864 Istanbul - Tel Aviv
20:30 21:40
HJEMREISE FRA ISRAEL - 06. MARS
TK 785 Tel Aviv - Istanbul
10:15 13:35
TK 1753 Istanbul - Oslo
14:35 16:30
NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER
25.-26/02 Hotel Metropolitan, Tel Aviv
26/02-01/03 Lake House, Tiberias
01.-02/03 Hotel David, Ein Bokek
02.-06/03 Grand Court, Jerusalem
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE

Per Bergene Holm er teolog

med mellomfag i hebraisk, rektor
ved Bibelskolen på Fossnes siden
1992. Har vært reiseleder på turer
til Israel flere ganger de siste 15
årene.
Marit Bergene Holm er sykepleier og arbeider som
avdelingssykepleier på Mosserødhjemmet i Sandefjord. Hun har
vært med som reiseleder til Israel
flere ganger de siste 15 årene.

DAGSPROGRAM

Dag 3
Søndag 27. februar

Dag 1
Fredag 25. februar
Utreisedag, Norge - Israel
Vi reiser med Turkish Airlines (TK) og
har utreise fra Oslo. (Om du ønsker
tilslutning fra annen flyplass i Norge, så
gi beskjed i påmeldingsskjemaet). Vel
fremme i Tel Aviv møter vi vår sjåfør og
kjører direkte til vårt hotell Metropolitan
i Tel Aviv.

Nordre Israel
Vi kjører om været tillater det opp på
Hermonfjellet, hvor vi blant annet skal få
høre om Hermonprosjektet som de
israelske soldatene driver. Deretter drar
vi til Golan og fjellet Bental. Samtidig
som vi ser og hører hvor viktig dette
området er, har vi en fantastisk utsikt
over Golan, Hermonfjellet og langt inn i
Syria. Fortsetter over Golan ned til
Yarmukdalen (om tiden tillater det) på
veien tilbake til vårt hotell.

Dag 2
Lørdag 26. februar
Tel Aviv - Haifa - Tiberias
Vi kjører langs Middelhavet og stopper
først i Caesarea hvor vi ser på Teateret,
Hippodromen og stedet hvor Herodes
Palass sto. Vi fortsetter videre til Karmelfjellet, stedet hvor profeten Elia holdt til.
Her har vi en fantastiskk utsikt til havet
og over Jizreelsletten.
Vi besøker så Haifa og Elias-kirken som
tilhører Den Norske Israelmisjonen. Her
får vi et foredrag av Samuel Awaida om
messianske jøder i Israel. Vi vender så
kursen østover til Genesaretsjøen og
Tiberias og vårt hotell Lake House hotell
(Dersom tiden tillater blir det en tur
innom Mizra med omvisning - melkeproduksjon mv).

Dag 4
Mandag 28. februar
Ved og på Genesaretsjøen
I dag starter vi dagen med båttur fra
Tiberias til kibbutz Nof Ginnosar hvor vi
ser på Jesus båten som ble funnet i sjøen
i 1986. Vi besøker den nylig utgravde
byen Magdala og deretter Bergprekerstedet (Mt. 5-7). Spaserer ned til
Møteplassen (Joh 21) - hvor Jesus møtte
disiplene etter oppstandelsen. Så
besøker vi det som kalles Jesu egen by;
Kapernaum. retur til hotellet.

Qasr El Yahud

Negev

Getsemane

Dag 5

Dag 7

Tirsdag 01. mars

Torsdag 03. mars

Samaria - Jeriko - Dødehavet
Vi forlater Tiberias og kjører opp i
Samaria-fjellene til Elon More, der
Abraham slo leir da han kom inn i landet
ca. 2100 f.kr. Vi kjører så ned til Jodandalen via Ma’ale Efraim. Vi Passerer
Jeriko og om tiden tillater det, besøker vi
Qasr El Yahud, dåpsplassen ved
Jordanelven, og Masada. Vi fortsetter
så videre ned til Ein Bokek og vårt hotell
David.

Jerusalem
I dag har vi ikke buss. Vi starter med et
besøk i Davidsbyen med Ofel-høyden og
ned Warrens Shaft, hvor etter all sannsynlighet kong David inntok
Jerusalem rundt år 1000 f.kr., og ned
til Gihon-kilden hvor kong Salomo ble
salvet til konge. De som ønsker vasser
gjennom Hiskias tunnelen og ned til
Siloah-dammen. Det er kaldt vann i
tunnelen og mørkt (badetøy og
lommelykt). Går videre gjennom
Herodes tunellen opp til den sørvestre
del av tempelmuren. Vi vil også besøke
Davidson Center og bruke mer tid ved
sørenden av tempelkomplekset og se på
utgravingene der. Dersom vi får det til vil
vi også forsøke å få til en vandring
gjennom den hasmoneiske tunellen,
trolig på kveldstid.

Dag 6
Onsdag 02. mars
Dødehavet - Negev - Jerusalem
Vi setter kursen vestover og skal i dag
reise omkring i Negev, den eneste
ørkenen i verden som stadig blir mindre.
Vi passerer byene Arad og Beersheba
på veien til byen Sderot, som stadig
opplever raketter fra Gaza. Siste besøk
blir i Yad Mordecai hvor vi får høre hva
som skjedde i 1948 da egypterne angrep
Israel. Her har vi også utsikt inn i Gaza.
Turen går så via Betsemes (hvor David
kjempet mot Goliat) opp til Jerusalem og
vårt hotell Grand Court.

Dag 8
Fredag 04. mars
Jerusalem - Hebron - Betlehem
Vi starter dagen med en tur til Hebron
og den jødiske byen Kiryat Arba, hvor vi
blant annet besøker Makpelahulen hvor
patriarkene ligger begravd. Deretter drar
vi til Betlehem, hvor vi ser på Betlehems-

markene og Fødselskirken. Vi avslutter
dagen på Oljeberget med den fantastiske
utsikten over Jerusalem. Vi spaserer ned
via Dominus Flevit og til Getsemane.

Dag 9
Lørdag 05. mars
Jerusalem
I dag har vi ikke buss og guide. Vi bruker
Apostlenes hester. Dagen begynner med
et besøk i Gordons Golgata kl. 09. 00.
Deretter vil turen gå ned til Løveporten
og inn i gamlebyen, hvor vi først besøker
Betesdadammen og St. Anna kirken. Vi
går derfra Via Dolorosa som ender opp
ved Gravkirken. Lunsj i gamlebyen.
Resten av dagen til fri disposisjon.

Dag 10
Søndag 06. mars
Israel - Norge
Tidlig frokost, til flyplassen hvor vi må
være kl. 08.15. Avreise fra Tel Aviv
kl. 10.15. Vi flyr tilbake til Oslo via Istanbul. Ankomst Oslo kl. 15.30

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS FRA OSLO
Kr 20 490,Enkeltromstillegg: kr 7 750 (begrenset antall)
Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humus og falafel
Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2 000 pr.
mars 21, kan endre seg noe)
Assistanse på flyplassen ved ankomst og avreise
Rundreisen med utflukter etter programmet
Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller inkl. halvpensjon (dvs. frokost og middag)
Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program
Båttur på Genersatetsjøen
Jerusalem
Taubane til Masada
Arabisk guide i Betlehem
Skandinavisktalende guide
Norsk reiseledelse

Basar

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•
•

Øvrige måltider
Drikke til maten
Enkeltromstillegg
Reise- og avbestillingsforsikring
Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 66 USD pr. person

Fødelskirken

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

Gråtekirken

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 25 betalende deltakere.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2021/ USD kurs kr 8,6), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,
uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff 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

