Israel - fra hav til hav

Vandretur fra Middelhavet
til Dødehavet
Denne turen legges opp til daglige vandringer på
rundt 15 km i et spennende område der vi går
fra Tel Aviv via Jerusalem til Dødehavet.

23. april - 03. mai 2022
Reiseleder:
Dag Johansen

disippel som het Tabita, på gresk Dorkas.
Hun gjorde mye godt og tok seg av de
fattige. Men nettopp på denne tiden ble
hun syk og døde. Dagen etter, mens de
var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk
Peter opp på taket for å be; det var ved
den sjette time.

SØNDAG 24. APRIL

OVERNATTINGSTEDER
23.-25/4 Hotel Metropolitan, Tel Aviv
25.-27/4 Neve Shalom Hotel, Mateah Yehuda
27.- 28/4 Ein Kerem Hotel, Jerusalem område
28.- 30/4 Prima Royal Hotel, Jerusalem
30/4-02/5 Kibbutz Ein Gedi, Dødehavet
02.-03/5 Hotel Metropolitan, Tel Aviv
Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 23.APRIL 2022
TK 1752 OSLO - ISTANBUL

11.20 16:10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV 18:20 20:20
HJEMREISE FRA ISRAEL - 03. MAI 2022
TK 785 TEL AVIV - ISTANBUL 10:30 12:50
TK 1753 ISTANBUL - OSLO

14:05 17:00

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

REISELEDER
Dag Johansen bor i Kristiansand.
Han har vært snekkerlærer og hatt
eget snekkerverksted. Han har bodd
og jobbet på kibbutz i Israel og
besøkt landet mange ganger. Reiseleder har han vært i nærmere 20
år, er godt kjent i landet – spesielt
utenfor allfarvei.

Vi følger de gamle pilegrimer fra
Tel Aviv til Jerusalem og videre skal vi
vandre i den barmhjertige samaritans
fotefar mellom Jerusalem og Jeriko.
På denne turen blir det daglige vandringer. Bagasjen sendes i buss og du
har med det du trenger for dagen i en
dagstursekk. Dette er en fottur og man
er nødt til å være i form til vandringer
på ca. 15 – 20 km hver dag. Bussen er tilgjengelig om noen skulle ønske å avslutte
dagens vandring underveis.
Vi skal gå gjennom urbane strøk, jordbrukslandskap, i Judeafjellenes
skogkledde åser og daler og i spennende
og flotte ørkenlandskap ned mot og ved
verdens laveste beliggende sjø –
Dødehavet.

LØRDAG 23. APRIL
Utreisedag til Tel Aviv
Vi reiser med Turkish Airlines fra Oslo
kl. 11.20 via Istanbul til Tel Aviv, der vi
ankommer kl. 20.20. På flyplassen i Tel
Aviv venter vår guide og sjåfør og tar oss
via Jaffa/Joppe til vårt hotell i Tel Aviv ved
Middelhavet hvor vi skal bo de to første
nettene.
Jaffa/Joppe, kjent fra Profeten Jona og
Apostlenes gjerninger; Da sto Jona opp
for å flykte til Tarsis, bort fra Herren.
Han dro ned til Jaffa og fant et skip som
skulle til Tarsis. I Jaffa bodde en kvinnelig

Tel Aviv på vei mot Tel Afek
Vi går fra hotellet, langs strandpromenaden i Tel Aviv, til vi kommer inn på
Israels nasjonalsti (Shvil Israel, som vi
følger til utkanten av Jerusalem) ved
utløpet av Yarkon elva. Hele dagen følger
vi Yarkon elva på vår vei mot Tel Afek. Vi
avslutter dagens etappe et stykke etter
at vi har passert vei 40 (ca. 20 km i lett
terreng).

MANDAG 25. APRIL
Til Tel Afek og videre sydover
Vi fortsetter på Shvil Israel omtrent der vi
stoppet dagen før og går til Tel Afek. Her
sier tradisjonen at Paulus satt fengslet en
stund på sin vei til keiseren i Rom. Ved

Hirbat Mazor vil vi se et romersk
Mausoleum – ifølge tradisjonen var
Døperen Johannes her en periode. Rett
sør for El’Ad var det harde kamper i juli
1948 hvor både Jordan og Israel led
store tap. Vi avslutter dagens etappe ved
Shoham industriområde rett etter Hirbat
Hani (ca. 20 km i middels lett terreng).
Vi overnatter på hotell i området ved
Neve Shalom i to netter.

TIRSDAG 26.APRIL
Shvil Israel gjennom Ayalons dal til Beit
Me`ir - Burmaveien
Vi begynner i Ayalon Canada Park og går
gjennom deler av Ayalons dal hvor Josva

ba til Herren: «Sol, stå stille i Gibeon,
måne, i Ayalons dal!» Josva 10. 11 -15. I
Latrun-området finnes Forsvarsmuseum,
kloster, spor etter korsfarerne og ikke
minst landsbyen Emmaus. Lukas 24.1327. Herfra følger vi ikke bare Shvil Israel
og pilegrimene, men også disiplenes
vei til Emmaus etter Jesu oppstandelse.
Landsbyen Neve Shalom eller Wahat
al-Salam er et bevis på at sameksistens
mellom jøder og palestinere er mulig. I
dag kommer vi inn på en vei som er en
del av «Burmaveien» som ble bygd i all
hemmelighet under uavhengighetskrigen i 1948 for å bringe forsyninger til
et blokkert Jerusalem. Etter hvert
kommer vi inn i Judeafjellene naturreservat. Et par militærposter fra 1948
passeres og fra toppen av Mt. Orna har
vi oversikt over hovedveien mellom Tel
Aviv og Jerusalem. Vi avslutter dagens
etappe et stykke ved Beit Me`ir (ca. 20
km middels lett terreng).

ONSDAG 27. APRIL
Vi går opp mot Jerusalem, til Ein Kerem
Vi starter på «Burmaveien», og i dette
området har det vært enorm skogplanting – blant annet seks millioner
trær som er plantet til minne om Holocaustofrene. Dagens etappe avsluttes i
Ein Kerem – døperen Johannes fødested
(ca. 21 km i middels tungt terreng – mye
opp og ned). Vi overnatter i Ein Kerem
området.

TORSDAG 28.APRIL
Ein Kerem til Jerusalem
I dag går vi fra Ein Kerem til Jerusalem.
Vi vil besøke Yad Vashem (Holocaust
museet og minnesmerket) og se
Herzl-høyden og Knesset med mer før
vi når dagens mål – Gamle Jerusalem.
Ettermiddagen er fri. Vi overnatter to

FREDAG 29. APRIL
Jerusalem
Dagen starter med et besøk i City of
David/Davidsbyen hvor vi går gjennom
Warrens Shaft og ned til Gihon Kilden
hvor Salomo ble salvet til konge. De som
vil vandre gjennom Hiskiatunnelen til

Wadi Arugot
I dag kan dere ta fri, men det er mulighet
for vandring. Nå fortjener vi å hvile ut
med SPA og bading i Dødehavet. Det
er vel verdt å rusle rundt på kibbutz
Ein Gedi som er en botanisk hage med
mengder av trær, busker og blomster.
Men for de som ønsker å gå mer kan vi
gå Wadi David til Shulamit fossen og til
grotten der David gjemte seg for Saul.
Videre inn i Wadi Arugot. Badetøy må
tas med da det er mulighet for en dukkert i kulper begge steder. Vi går i 6 - 7
timer. Det blir lagt opp slik at det passer
for de som bare vil gå litt, de som vil gå
litt mer og de som vil gå mye.

Siloah dammen gjør det. Vi må ha med
lommelykt og sko som tåler vann. Deretter spaserer vi gjennom Herodestunnelen opp til Tempelmuren. Vi gjør oss
også kjent i Jerusalem ved å følge Jesu
siste dager fra Oljeberget til Gravkirken.

LØRDAG 30. APRIL
Wadi Kelt fra Mitspe Jeriko til Herodes
palass ved Jeriko
Dette blir en dag i spennende ørkenlandskap i Wadi Kelt. Vi legger opp til
å gå den nedre delen fra Mitspe Jeriko
i den Barmhjertige Samaritans fotspor
(Luk 10.25 - 37). Jesus dro også fra Jeriko
til Jerusalem (Luk 19.28). Noen mener
også at dette er «dødsskyggens dal» som
er nevnt i salmene. På veien vil vi passere
St. George klosteret som vi besøker hvis
det er åpent. Vi overnatter to netter i Ein
Gedi Kibbutz ved Dødehavet.

SØNDAG 01. MAI
Ein Gedi. Fridag – eller Wadi David og

MANDAG 02. MAI
Masada og til Tel Aviv
Vi skal besøke fjellborgen Masada. I dag
har vi tre valg: ta gondolbanen opp, gå
Slangestien eller kurerstien rundt halve
Masada. Etter dette besøket forflytter vi
oss til Tel Aviv for middag og overnatting,
og kanskje et bad i Middelhavet før solen
går ned.

TIRSDAG 03. MAI
Hjemreisedag
Vi sjekker ut av hotellet og drar med bussen til flyplassen for hjemreise til Norge.
Flyavgang er kl. 10.30 via Istanbul og til
Oslo med ankomst kl. 17.00.

Velkommen med på en
uforglemmelig tur!

netter i Jerusalem.

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS FRA OSLO
Kr 23.950,Enkeltromstillegg: kr 10.250,- (begrenset antall)
Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•

Ein Gedi

Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 1.990,- pr.
juni 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. 105 USD pr. person

Davidsby

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

Ein Gedi

Tel Aviv

Sions berget

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endrin i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 15 betalende deltakere.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 2021/USD kurs kr 8,5), 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

