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Bli med på en spennende tur der inntrykkene blir mange.  
Vi blir bedre kjent med plassene vi kjenner fra Bibelen og  
får møte messiansk (Jesus-troende) ungdommer 

19. - 26. februar 2022

Oppdag og opplev Bibelens land

 
Konfirmanttur til Israel



Søndag 20. februar  
På og ved Gennesaretsjøen  
Tema: JESU GJERNINGER

Vi spiser en tidlig, deilig, israelsk frokost 
på Hotel Prima Galil i Tiberias.  
Rommene er neppe klare ennå, men 
vi har jo sovet på flyet og på bussen. 
Når sola etterhvert stikker over Golan-
høydene og skinner ned på Gennesaret- 
sjøen, tar vi fatt på vår oppdagelsesferd i 
«Det hellige Land», kanskje i denne  
rekkefølgen: Fra båt ute på Gennesaret- 
sjøen betrakter vi det vakre landska-
pet, og vi leser fra Bibelen om noen av 
hendelsene som skjedde her ute. Noen 
ganger byr mannskapet opp til dans! 
Bussen tar oss opp til Saligprisningenes 
berg, et veldig vakkert sted nær der Jesus 
holdt sin mest berømte tale, og lærte 
disiplene sine Fader Vår. Er det tørt og 
godt vær, kan vi bruke beina på en liten 
spasertur ned åsen til Peters fiskeplass. 
Jesus og disiplene hans gikk nok denne 
veien mange ganger. Her nede ved  
stranda møtte Jesus fiskerne og kalte 
dem til disipler, og her møtte han dem 
også etter sin oppstandelse. Et sted nord 
for sjøen spiser vi lunsj. 

Vi skal besøke Kapernaum, Jesu egen 
by, med så godt bevarte ruiner at det er 
mulig å danne seg et godt bilde av alt det 
underfulle som skjedde her for 2000 år 
siden. 

Denne dagen kjenner vi at vi har en lang 
reise i kroppen. Men ligger forholdene 
til rette, ber vi sjåføren kjøre oss opp 
mot Golanhøydene. Det blir middag på 
hotellet og en kort samling før vi tar tidlig 
kveld.

Mandag 21. februar:  
Mt. Arbel - Nasaret - Tiberias 
Tema: JESU LIV 
Mount Arbel – Vi blir kjørt til toppen av 
dette fjellet på nordvestsiden av sjøen, 
der vi får en fantastisk utsikt over store 
deler av Jesu virkeområde. Her bruker vi 
litt tid på å samle litt av puslespillet om 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 19. FEBRUAR

KL 1204 STAVANGER - AMSTERDAM 17:20 18:55

KL 461 AMSTERDAM - TEL AVIV        20:55 02:20+1

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 26. FEBRUAR 

KL462 TEL AVIV -  AMSTERDAM  05:15 09:20 

KL1203 AMSTERDAM - STAVANGER 15:05  16:35

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

 
OVERNATTINGSTEDER 
20.-22/2 Prima Galil hotel, Tiberias 

22.-25/2 Caesar hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

hvem Jesus virkelig var. Litt avhengig av 
vær og føreforhold: -tar vi oss enten ned 
den bratte stien forbi hulene der  
opprørere en gang holdt til,-eller: tar litt 
tid i den flotte naturen på toppen. 

I Nasaret vokste Jesus opp. Her besøker 
vi Nazaret Village, bygd opp for å gi oss 
opplevelsen av miljøet i en jødisk by slik 
det engang var. Vi besøker Bebudelses- 
kirka, der man tror at Maria bodde, og 
møtte engelen. På Mount of the Preci-
pice får vi et godt utsyn utover Harma-
geddon-sletten.

Lunsjen spises i Nasaret, og middagen 
på hotellet. Ettermiddagen eller kvelden 
gir oss også anledning til litt frivandring i 
Tiberias.

 
Tirsdag 22. februar 
Jordandalen og Dødehavet til  
Jerusalem. 

Tema: STERKE HISTORIER I MEKTIG 
LANDSKAP

Vi bryter opp tidlig fra Tiberias, og følger 
Jordandalen sørover. Vi vil se hvordan 
landskapet forandrer seg, nesten til 
ørken, på veien. Vi kommer etter hvert 
inn i de palestinske selvstyreområdene, 
Samaria og Judea – eller «Vestbredden» 
som er dagens politiske betegnelse. Vi 
får komme helt ned til Jordanelva og 
besøke stedet for Jesu dåp. Fra Jeriko, 
byen israelittene inntok ved å vandre 
rundt den 7 dager på rad før murene 
raste sammen, tar vi taubane opp til 
«Fristelsens berg». Nede ved Dødehavet, 
inntar vi lunsj. Og vi skal selvfølgelig 
prøve om vi flyter i dette salte havet på 
jordas laveste sted. På ettermiddagen 
står en ny, stor naturopplevelse for tur: vi 
går ned i dalen «Wadi Kelt» til den gamle 

PROGRAM: 

Lørdag 19. februar 
Norge - Israel 
Flyet tar av fra Sola/Stavanger kl. 17.20.  
Vi mellomlander i Amsterdam, og får 
akkurat passelig tid til å strekke litt på 
beina og kanskje hamstre noe godt å ha 
i håndbagasjen, før vi reiser videre mot 
Tel Aviv i Israel kl. 20.55. Der lander vi 
kl. 02.20. I Israel er de en time foran oss, 
så reisen fra Amsterdam tar dermed 4 
timer og 25 minutter. Det blir nok litt mat 
på flyet, men vi gjør klokt i å få oss litt 
søvn både i flyet og på bussen nordover 
i landet, for søndagen blir innholdsrik, 
og vi har fortsatt noen små timer foran 
oss før vi er framme i Galilea. Vi kjører 
nordover og passerer ikke langt fra bl.a. 
Nasaret, før bussen tar oss nedover mot 
Gennesaretsjøen som ligger 200 meter 
lavere enn havets overflate.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

ferdselsveien mellom Jeriko og Jerusa-
lem- første delen av Jesu vei opp mot 
Jerusalem. Her stanser vi ved St. Georges 
kloster. Nå er vi i ørkenen. På veien møter 
vi kanskje presten, levitten og den barm-
hjertige samaritan.  

Denne ettermiddagen skal vi legge bak 
oss en høydeforskjell på 1200 meter, fra 
Dødehavet som ligger 400 meter under 
havets overflate, opp til Jerusalem! Det 
er en sterk opplevelse å se Jerusalem for 
første gang. Vi tar inn på Hotel Caesar 
sentralt i Jerusalem.

 

Onsdag 23. februar 
Holocaustmuseet og Betlehem.

Tema: JØDISK FORVENTNING OG 
OPPFYLLELSE, UNDERGANG OG 
MESSIASHÅP

En ny, meget spennende dag med sterke 
inntrykk.  Vi besøker Holocaustmuseet 
Yad vaShem, en smertefull, men viktig 
opplevelse. Vi drar opp på Oljeberget 
og opplever den berømte utsikten. Og 
i Betlehem besøker vi hyrdemarkene og 
Jesu fødested, dypt bevart i en av verdens 
eldste kirker, Fødselskirka. Det blir også 
anledning til å handle litt souvenirer.  
På hotellet spiser vi middag, og mange 
ønsker gjerne en rolig kveld etter nok en 
innholdsrik dag. Kjenner vi oss spreke, 
kan vi ta en tur ned i sentrumsgatene. 
Hva med en milkshake eller en McFlurry 
på McDonalds?!

 
Torsdag 24. februar 

Jerusalem

Tema: I SPENNINGEN MELLOM 
KULTURER, TIDSEPOKER OG RELI-
GIONER 
Vi tar trikken inn til Jerusalems gamle 

bydel, en fascinerende skue. Vi besøker 
tempelplassen, betrakter moskeene 
og forestiller oss templet på Jesu tid. I 
«City of David» finner vi den 2700 år 
gamle Hiskias  tunnel – se for eksempel 
2. Kong. 20,20. Her kan vi vandre over 
500 meter til knes i vann og stummende 
mørke med lykt (og sko som tåler vann 
- ta med crooks e.l). Stedet Jesus kan ha 
sittet fanget mens rådsherrene diskuterte 
hans skjebne, ligger ikke langt unna, og 
de aller første kristnes møtested: den 
øvre sal.  Lunsj inntar vi et passende sted 
innenfor de gamle bymurene.

Jerusalems gamleby er et fantastisk spill 
av farger, spennende lukter, salgsrop fra 
bodene, bønnerop fra moskeene og kim-
ing i kirkeklokker. Basargatene er et virvar 
som det er et eventyr å begi seg inn i,

 
 kanskje på jakt etter en god handel. 
Like utenfor gamlebyen ligger dessuten 
moderne shoppingsentra. Vi har tid til å 
utforske byen, som har både en armensk, 
en jødisk, en kristen og en muslimsk 
bydel. Vi må bare passe på å rekke mid-
dagen på hotellet om kvelden. 

Denne kvelden ser vi veldig fram til å 
stifte bekjentskap med israelske ung-
dommer fra en messiansk (Jesus-tro-
ende) menighet som vil besøke oss på 
hotellet. Kanskje vi får nye venner for 
livet? 

Fredag 25. februar 
Jerusalem. 

Tema: “JEG HAR SETT HAM 
SORGTUNGT VANDRE OPP TIL 
GOLGATA SIN GANG..”

Vi tar trikk til Damaskusporten, og begir 

oss, som Jesus på Skjærtorsdagskvelden, 
ned til Getsemanehagen. Her får vi 
komme inn i kirken reist over steinen der 
Jesus kjempet i bønn. De gamle oliven-
trærne gir oss et inntrykk av omgivelsene 
da Jesus ble tatt til fange her. Vi håper 
også å få søke ro i den private hagen 
et steinkast unna. Fra Getsemane vil vi 
vandre inn i byen og følge Via Dolorosa, 
Lidelsens vei, mot Golgata. Vi vil også 
besøke Gravhagen, et sted med en 

gammel grav i en hage, som gir en sterk 
opplevelse av å være der Jesus døde og 
oppstod. Vi planlegger å spise middag 
i sentrum, og har dermed god tid. Ved 
inngangen til sabbaten - “når man kan se 
3 stjerner på himmelen”, er vi ved Vest-
muren/Klagemuren, der mange troende 
jøder kommer syngende og - kanskje 
dansende - til bønn. Vi kan gå helt fram 
til muren og berøre steinene som stam-
mer fra kong Herodes tempelbygging. 
Denne kvelden legger vi vekt på å hygge 
oss i fellesskap. Vi er mange opplevelser 
rikere, opplevelser som vi aldri kommer 
til å glemme, og som vi tror har tilført 
både livet og troen vår et dypere spekter 
av farger. Vi har god tid til å spasere gjen-
nom de sabbatstomme gatene, tilbake til 
hotellet.

Lørdag 26. februar  
Hjemreise 
Ikke lang tid over midnatt blir vi hentet 
med buss for å kjøre til flyplassen i Tel 
Aviv, der flyet har avgang kl. 05.15. Vi 
vender tilbake samme vei som vi kom 
for omkring ei uke siden, via den store 
flyplassen i Amsterdam. Her får vi god 
tid både til mat, utforskning og hvile.  
På Sola lander vi kl. 16.35.



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 STAVANGER
Kr 13.950,- i trippelrom 
(Egen pris for konfi rmanter - se informasjon fra menigheten)

Tillegg for dobbeltrom kr 190,- pr. person
Enkeltromstillegg: kr 3.525 (begrenset antall)

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter  Stavanger - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 870 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 besøkssteder i henhold til program

• Skandinavisktalende guide

• Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 60 USD pr. person

Dødehavet

Masada

Jerusalem

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles via nettsiden:
https://plussreiser.no/reiser/konfi rmanttur-til-israel, 

QR koden 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 20 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2021/USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


