
Rundreise med  fridager i Netanya

Bibelens Land - Israel 

Reiseleder:
Birger Unneland Håvik

En spennende reise der vi blir bedre kjent med 
stedene som vi kjenner fra Bibelen både i Jersualem og i Galilea. 
Vi besøker også Pinsevennenes arbeid i Eitanim.

01. - 10. APRIL 2022



DAGSPROGRAM

FREDAG 01. APRIL 
Norge - Israel 
Vi reiser med SAS fra Haugesund til Oslo 
og via Istanbul til Tel Aviv. Ved ankomst 
Tel Aviv står buss klar og venter på å ta 
gruppen til vårt hotel i Jerusalem.  
Det er mulig å starte reisen i Oslo.

LØRDAG 02. APRIL 
Jerusalem   
Vi begynner dagen med besøk på Ol-
jeberget hvor vi har en fantastisk utsikt 
over Jerusalem og områdene omkring. Så 
spaserer vi ned til Getsemane via Tåre-
kirken. Vi har bestilt tid i Getsemane-
hagen for gruppen kl 09.30. Deretter 
spaserer vi over Kedronbekken og inn 
Løveporten til Gamlebyen. Vårt første 
stopp er Betesda Dam. Videre til Gab-
bata hvor Jesus ble domfelt av Pilatus. Vi 
fortsetter Via Dolorosa til Gravkirken. 
Resten av dagen er fri.  

SØNDAG 3. APRIL 
Jerusalem 
Ii dag skal vi først besøke Yad Vashem, 
minnesmerket over falne jøder under 
annen verdenskrig. Så drar vi til Pinsev-
ennenes arbeid i Eitanim. Besøket her 

Masada Basargatene i Jerusalem

Betlehem

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 01. APRIL 2022

SK309 HAUGESUND - OSLO     07:15   08:05  

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11:20  16:10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV   18:20  20:20

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 10. APRIL 2022

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

TK 1753  ISTANBUL - OSLO         14:05  17:00 

SK 320  OSLO - HAUGESUND 20:50  21:40

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
01.-05/4    Montefiore Hotel, Jerusalem 

05.-08/4  Restal Hotel, Galilea 

08.-10/4   Margoa Hotel, Netanya 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. 

TURTEAM/REISELEDER

Birger Unnland Håvik bor i  
Haugesund. Han er utdannet syke-
pleier og har arbeidet i mange år som 
høyskolelektor ved sykepleierutdan-
ningen. Han har vært mange turer til 
Israel som reiseleder, derav 2 studi-
eturer med sykepleierstudenter. Han 
har også arbeidet 3 måneder i Israel 
som volontør. 

vil ta ca. 2 timer.  Så drar vi tilbake til 
Jerusalem og besøker Mahane Yehuda 
markedet og det blir også tid på egen-
hånd i Jerusalem.    

MANDAG 4. APRIL 
Jerusalem 
I dag begynner dagen ved Gordons 
Golgata og den tomme grav. Så spaserer 
vi først til Klagemuren og så drar vi opp  
til Hanegalskirken og videre til Nattverds-
salen på Sionsberget.    

 
TIRSDAG 5. APRIL 
Dødehavet - Tiberias 
Etter frokost tar bussen oss gjennom 
Judeaørken og ned til jordens laveste 
punkt, Dødehavet, og til Masadabor-
gen. Her tar taubanen oss opp ca. 400 
meter til borgen hvor vi får høre den 
fantastiske historien om jødenes kamp 
mot romerne i år 73 e.kr. Det blir tid til 
bading i Dødehavet før vi setter kursen 
nordover Jordandalen og opp til Tiberias 
ved Genesaretsjøen.   

ONSDAG 6. APRIL 
Områdene ved Genesaretsjøen 
Dagen starter med båttur på Genesarets-
jøen. Så drar vi til Kapernaum, Jesu 



Caesarea FilippiKapernaum

Gravhagen

Velkommen på en uforglemmelig tur!

egen by, så videre til Bergprekenstedet. 
Herfra spaserer vi ned til Mensa Kristi 
hvor Jesus åpenbarte seg for disiplene 
etter oppstandelsen. Det blir også et 
kort besøk i Safed denne dagen før vi er 
tilbake i Tiberias.   

TORSDAG 7. APRIL 
Nordre Israel 
Bussen tar oss opp til Naftalifjellene 
langs grensen til Libanon og guiden vil 
fortelle litt om forholdene mellom Israel 
og Hisbollah. Vi stopper i Caesarea 
Filippi hvor en av elvene som renner ut i 
Genesaretsjøen begynner. Vi fortsetter 
så opp på Golanhøydene til fjellet Ben 
Tal, 1160 moh. Her har vi en fantastisk 
utsikt over Golan, langt inn i Syria og opp 
til Hermon fjellet. Turen fortsetter over 
Golan hvor vi stopper ved Fredsutsikten 
før vi kjører ned Yarmukdalen (Gog-
hopensdal) og tilbake til Tiberias.  

FREDAG 8. APRIL 
Nasaret - Netanya 
Oppholdet i Galilea er snart over. Det 
er bare Nasaret som gjenstår, og det blir 
første besøk i dag. Her besøker vi Naza-
reth Village - hvor de har bygd opp en lit-
en landsby slik som antakelig byen så ut 

på Jesu tid, og hvor de viser frem hvordan 
dagliglivet var på Jesu tid. Vi fortsetter 
over Jizreelsletten (Harmageddon) og 
opp på Karmelfjellet hvor profeten Elias 
hadde sitt hjemsted. Så langs kysten til 
Caesarea ved havet for et besøk før vi 
kjører ned til badebyen Netanya og til 
vårt hotell.  

LØRDAG 9. APRIL 
Netanya 
Fridag i Netanya. Vi nyter solen, som-
meren og sjøen.  

SØNDAG 10. APRIL 
Israel - Norge 
Det blir tidlig avreise fra hotellet. Det er 
flyavgang fra Tel Aviv på formiddagen slik 
at vi rekker tilslutningsfly til Haugesund.  
Ankomst i Oslo kl 17.00 og de som reiser 
videre til Haugesund lander der kl 21.40.

TURPRIS FRA  
HAUGESUND 
Kr 21.350,-
 
Tilslutning fra andre byer i Norge på 

forespørsel

 

Enkeltromstillegg: kr 7.100 (begrenset 

antall) 

NB! Ved avreise fra Oslo blir turprisen 

kr 2000,- rimeligere.  

 

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

• Opphold på valgte overnattingssteder i 

dobbeltrom inkl. halvpensjon (dvs. frokost 

og middag)

• Inngangspenger til besøkessteder 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.  

80 USD pr. reisende



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

Hummus

Dødehavet

Saligprisningensberg

Galilea

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
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 8,50), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING

Utsikt fra Bental fjellet

Caesarea ved havet

Utsikt fra Saligprisningens berg

Caesarea Filippi


