
Reiseleder: Kjetil Sæle 

 

Spennende opplevelser, kulturhistorie og dagsaktuell kunnskap  

Reise til Israel  

19. - 27. mars.  2022 



DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 19. MARS 

Norge - Tel Aviv 
Avreise fra Oslo kl. 11.35 med  
Turkish Airlines, mellomlanding i 
Istanbul og ankomst i Tel Aviv kl. 
21.40. Her venter bussen og tar oss 
til vårt hotell Metropolitan i Tel 
Aviv. Lett måltid ved ankomst.  

 

SØNDAG 20. MARS 

Dagen i Tel Aviv  

Etter frokost besøker vi holocaust-

museet Palmach og Hagana museet. 

Resten av dagen fri. Det vil være 

mulig å besøke gamle Joppe (Jaffa). 

Frokost og middag inkludert.  

 

MANDAG 21. MARS 

Tel Aviv - Eilat  

Vi setter kursen mot sør langs  

Middelhavet, forbi Askalon og  

Ashdod. Vi stopper ved kibbutz Yad 

Mordsechai. Vi besøker slagfeltet 

mot Egypt (1948). Videre drar vi til 

byen Sderot hvor vi planlegger å 

besøke politiet for å få et innblikk i 

rakettskytingen fra Gaza. Vi kjører 

nær grensen slik at vi kan se over til 

Gaza. Vi  besøker Hatzerim museet. 

Videre gjennom Negev ørkenen og 

ned til Eilat. Her tar vi inn på hotell 

Nova eller tilsvarende. Frokost og 

middag inkludert.  

 

TIRSDAG 22. MARS 

Eilat området 

Ørkentur til Mt. Schlomo området. 

De som deltar på denne turen må 

være i god fysisk form.  

 

Det vil være mulig å ta en båttur på 

Rødehavet med lunsj (ca. 60 USD 

pr. person) og/eller besøke  

undervannsobservatoriet (35 USD 

pr. person).  

 

Resten av dagen fri. Frokost og 

middag inkludert.    

 

ONSDAG 23. MARS  

Eilat - Ein Bokek - Dødehavet 

Vi setter kursen mot nord langs 

den Jordanske grensen. Stopper i 
Timna hvor vi besøker Tabernake-

let. Videre til Masadaborgen hvor 

vi får høre om jodenes kamp mot 

romerne i årene 70 - 73 e.kr.  

Så videre til Ein Gedi med Davids-

kilden. Så returnerer vi litt sørover 

til Ein Bokek for overnatting på 

Daniel hotell eller tilsvarende.  

Frokost og middag inkludert.  

Hiskias tunelen 

Eilat 

Jerusalem 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 19. mars 2022 

SK248 Bergen - Oslo 08:20  09:15 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11:35 17:35 

TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20:25 21:40 

 

Hjemreise fra Israel - 27. mars 2022 

TK 864 Tel Aviv - Istanbul 10:30 12:50 

TK 1753 Istanbul - Oslo 14:05 17:00 

SK287 Oslo - Bergen 19:40 20:30 

 

BOSTEDER 

19-21/03 Metropolitan Tel Aviv 

21-23/03 Nova Hotell el tilsvarende 

23-24/03 David Hotel el tilsvarende  

24-27/03 Grand Court el tilsvarende 

 

Denne turen er en spesialtilpasset 

reise fullspekket med spennende opp-

levelser, kulturhistorie og dagsaktuell 

kunnskap. Sammen med gode venner 

og kolleger får dere oppleve et helt 

spesielt land med en unik historie. Nå 

har du sjansen til å oppleve noe litt 

utover det vanlige.  



 
Jakobs brønn i Sykar. Dette blir en 

formiddagstur. Resten av dagen i 

Jerusalem. Frokost og middag  

inkludert.  

 

SØNDAG 27. MARS 

Israel - Norge 

Vi kjører tidlig fra hotellet til fly-

plassen hvor vi må være  

ca. kl. 07.30. Avreise fra Tel Aviv 

kl. 10.30 med Turkish Airlines via 

Istanbul til Oslo. Ankomst Oslo kl. 

17.00. Ankomst Bergen kl. 20.30.  

 

Turpris pr. person v/ minimum 

20 personer 

Fra Bergen kr 24 795,- 

Fra Oslo kr 22 580,-  

Enkeltromstillegg kr. 6 885,-  

(begrenset antall)  

 

Inkludert i turprisen:  

-  Flyreisen Bergen/Oslo - Tel Aviv     

   tur/retur inkl. flyavgifter  

   kr. 2 395/2 000,- pr. mai 2021 

   (kan endre seg noe) 

-  Transfer fra flyplassen til hotellet   

    i Israel t/r 

-  Assistanse på flyplassen i Tel 

   Aviv ved ankomst og avreise 

-  Opphold på hotell i Israel i  

   dobbeltrom 

TORSDAG 24. MARS 

Ein Bokek - Jerusalem 

Første stopp er Jeriko med murene 

og Elisa kilden. Så til Qasr El  

Yehud, hvor Jesus ble døpt i elven 

Jordan. Før vi fortsetter opp gjen-

nom Juda ørken til Oljeberget hvor 

vi får en flott utsikt over områdene 

omkring Jerusalem. Videre tar vi 

oss til Getsemane før vi drar til  

hotell Grand Court eller tilsvaren-

de. Frokost og middag inkludert.  

 

Det kan komme noen justeringer i 

programmet når vi får avklart om 
når politiet i Jerusalem kan ta i mot 

oss.  

 

FREDAG 25. MARS 

Jerusalem 

I dag har vi planlagt besøk i den 

Hasmoneiske tunnelen, Warren 

Shaft med Gihon kilden, Hikias tun-

nelen, Siloa dammen og Herodes 

tunellen, som går fra Siloa og opp 

til Vestmuren. Frokost og middag 

inkludert.  

 

LØRDAG 26 MARS 

Jerusalem 

I dag besøker vi fjellet Garisim og 

-  Halvpensjon (frokost og middag)  

   på hotell i Israel 

-  Rundreise i henhold til oppsatt 

   program 

-  Inngang til severdigheter nevnt i 

   programmet 

- Taubanen til Masada 

-  Inngang til nasjonalparken 

-  Skandinavisk talende guide 

-  Norsk reiseleder 

 

Ikke inkludert i turprisen:  

-  Øvrige måltider 

-  Drikke til maten 

-  Forsikringer 
-  Tips til guide, sjåfør og hotell ca.  

    75 USD pr. person  

-  Severdigheter som er nevnt i  

   programmet med pris 

  

Tilslutning fra andre byer i Norge på  

forespørsel  

 

For påmelding gå til:  
plussreiser.no/reiser/sele 

Masada 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



Turen bestilles på  

plussreiser.no/reiser/sele  

For mer informasjon ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Getsemane 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (mai 2021 - kr. 8,50) og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

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 reisebe-

tingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 

Jakobs brønn 

Negev ørken 

Dødehavet 


