Fra Saligprisningens berg til Jerusalem

Vårtur til Bibelens land
Jesu tale på Saligprisningens berg, Bergprekenen,
blir hovedteksten for de første dagene. Etter noen
dager i Galilea følger vi Jesus til Jerusalem og
opplever tekstene fram mot påske. På turen mellom Galilea
og Jerusalem blir det bading i vakre Sachne som også blir kalt
“Paradisets forgård” og i Dødehavet.
En tur med god tid til refleksjon over de bibelske tekstene.

02. - 11. april 2022
Turteam:
Edgar Fredriksen
Daniel Stanger

OVERNATTINGSTEDER
02.-06/4 Ginosar Village, Tiberias
06.-07/4 Daniel Dead Sea Resort, Dødehavet
07.-11/4 Prima Kings, Jerusalem
Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

Genesaretsjøen

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 02. APRIL 2022
TK 1752 OSLO - ISTANBUL

11.20 16:10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV 18:20 20:20
HJEMREISE FRA ISRAEL - 11. APRIL 2022

Jerusalem

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

Dagens gang blir slik:
Etter frokost starter turene, vi bruker
NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.
aktivt bibeltekstene for området vi er i.
Den første dagen blir det Bergpreken
(Matt. 5 - 7). Vi spiser lunsj på turen.
TURTEAM/REISELEDER
Etter middag om kvelden mimrer vi om
Edgar Fredriksen er reiseledere
hva vi har opplevd i en liten kveldssampå denne turen. Han er teolog og
ling.

TK 1753 ISTANBUL - OSLO

14:05 17:00

har bakgrunn i misjon og de kristne
folkehøgskolene. Begge er aktive i
menighet og misjon.

Daniel Stranger er Ingeniør i telekommunikasjon, men har jobbet
som prosjektleder de siste årene
hos Securitas AS. Han er messiansk
jøde og kommer opprinnelig fra
Israel, Galilea og har god kjennskap
til områdene rundt. Han og familien
bodde i Nazaret Eillt (Nof HaGalil)
da de emigrerte fra Romania til Israel
i 1965.

LØRDAG 02. APRIL
Norge -Galilea

Avreise fra Oslo kl 11.20 via Istanbul
til Tel Aviv. Vi ankommer Tel Aviv kl
20.20 og bussen kjører oss til vårt
hotell Ginosar Village i Galilea. Her
ved Genesaretsjøen skal vi leve oss
inn i Jesu virke og liv.

SØNDAG 03. APRIL

Saligprisningens berg og båttur
Vi drar opp til Saligprisningens berg og
besøker kirken med vakker utsikt over
Genesaretsjøen. Så vandrer vi ned til
Tabgha og bussen kjører oss til Ginosar.
Her går vi om bord på båten som tar oss
med ut på Genesaretsjøen. Det blir et
stopp ute på sjøen for å lese tekster og
synge noen sanger.

MANDAG 04. APRIL

Kapernaum, Tabgha og Magdala
I dag besøker vi Kapernaum, Jesu egen
by, hvor han oppholdt seg mye. Her bodde også Peter, og her kalte Jesus Matteus

til disippel. Så drar vi til Tabgha, dette er
stedet hvor vi hører Jesus møtte disiplene
etter oppstandelsen. Videre besøker vi
Magdala, hjemstedet til Maria Magdalena og et handelssted på Jesu tid. Her
skal vi se restene av synagogen, havnen
og de rituelle bad man har funnet her.
Vi skal også besøke den flotte kirken
som ble bygd her og som har nydelig
utsikt over Genesaretsjøen.

TIRSDAG 05. APRIL
Golanhøyden

Denne dagen skal vi oppleve de strategiske Golanhøydene. Vi starter med å
kjøre opp på Naftalifjellene nær grensen
til Libanon. Turen går så videre via
Huladalen til Bentalfjellet, en gammel
militærpost ved grensen til Syria. Herfra
har vi god utsikt over Golan-høyden, og
vi kan se langt inn i Syria. Bussen kjører
oss vi via Yarmukdalen tilbake til hotellet.

ONSDAG 06. APRIL
Nasaret, Sachne og Jeriko

Etter frokost drar vi til byen Nasaret, der
vi skal besøke Bebudelseskirken. Herfra
drar vi videre til Sachne, der vi skal bade
litt i de varme kildene. Vi kjører via Jeriko,
verdens eldste by som vi kjenner fra flere
fortellinger i Bibelen. Tar en stopp der.
Fortsetter mot Dødehavet og overnatter
der.

Vårblomstring i Judea ørkenen

Palmesøndag

Saligprisningensberg

TORSDAG 07. APRIL

PALMESØNDAG 10. APRIL

Morgenbad i Dødehavet, før vi starter
turen opp mot Jerusalem. På turen
stopper vi og opplever den gamle oldtidsfestningen Masada.

På palmesøndag starter vi selvsagt på
Oljeberget om morgenen, og deltar
om mulig i den kjente prosesjonen fra
toppen av Oljeberget via Getsemane til
Løveporten. Vi vandrer også deler av
Via Dolorosa. Resten av siste dag blir på
egenhånd i Jerusalem.

Dødehavet - Jerusalem

FREDAG 08. APRIL
Jerusalem
Vi starter oppholdet i Jerusalem med et
besøk i Yad Vashem, Holocaustmuseet.
Her får vi oppleve hva som skjedde med
jødene under 2. verdenskrig. Etterå går
turen til gamlebyen, Vestmuren,
Betesdadammen med mye mere. Om
kvelden skal vi få være med på «Shabbat
of a lifetime» dvs. vi skal spise et
sabbatsmåltid i et jødisk hjem.
Dette blir en minnerik kveld.

LØRDAG 09. APRIL
Jerusalem

I dag skal vi vandre litt gjennom
Gamlebyen, det blir også anledning til
handling i basargatene. Vi skal også
besøk den vakre gravhagen Gordons
Golgata og feire nattverd sammen. På
kvelden prøver vi å få med en klassisk
konsert eller lignende (Dette er valgfritt,
og ikke inkludert i prisen). De som ikke
blir med på konserten kan f.eks. ta seg en
tur på egenhånd i populære Jaffa Street.

Jerusalem på Palmsøndag

MANDAG 11. APRIL

•

•
•
•
•

09. april 2022)
Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. halvpensjon (dvs. frokost og middag)
Inngangspenger til besøkssteder i
henhold til program
Shabbat of a life time
Skandinavisktalende guide
Norsk reiseledelse

Hjemreisedag

Tidlig avreise til flyplassen. Avreise fra
Tel Aviv kl 10.03 via Istanbul til Oslo.
Ankomst Oslo kl 17.00.

TURPRIS FRA OSLO
Kr 24.450,Enkeltromstillegg: kr 8.900 (begrenset
antall)

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•
•
•

Øvrige måltider
Drikke til maten
Enkeltromstillegg
Reise- og avbestillingsforsikring
Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør
ca. 90 USD pr. reisende
Klassisk konsert 09. april 2022

Tilslutningsbilletter fra andre byer i
Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
•

•

Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl.
flyskatt kr 1975,-pr. april 21, kan
endre seg noe)
Rundreisen i henhold til oppsatt
program (med unntak av konserten
Velkommen på en uforglemmelig tur!

Gravhagen

Klagemuren i Jerusalem

Sachne

PÅMELDING
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 (juni 2021/USD kurs kr 9), 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

