
Rundreise i Bibelens land

Bli med “Ønskesangen” 
til Israel

Turteam:
Lise Karlsen

Monika Karlsen Vigart
Roy Daniel Tegnander

 
«Ønskesangen» er seernes eget ønskeprogram med 
Lise Karlsen, som Evangeliesenteret har sendt på 
Visjon Norge i mange år, til stor glede for mange.  
Nå inviterer vi deg til å bli med til Israel, Bibelens land.  
Du vil få et nært møte med de bibelske stedene rundt  
Genesaretsjøen, Golan, Dødehavet, Eilat og Jerusalem.

19. - 29. mai 2022



DAGSPROGRAM 

  

TORSDAG 19. MAI 

Utreisedag 

Vi reiser fra Oslo med Turkish Airlines 

via Istanbul til Tel Aviv. På flyplassen i 

Tel Aviv står buss og venter for å kjøre 

gruppen til vårt hotell i Tiberias.

 

FREDAG 20. MAI 

På / ved Genesaretsjøen 

Vi starter turen i området hvor Jesus 

virket aller mest, på og ved Genesarets-

jøen. Først blir det båttur på Søndagss-

kolesjøen! Her blir Skriften levende for 

oss og vi minnes bl.a. hvordan Jesus 

stilte stormen og gikk på vannet. Vel 

over på «hin side» av sjøen besøker vi 

Saligprisningenes berg, hvor Jesus holdt 

Bergprekenen. Videre skal vi til området 

som kalles Tabgha, og vi minnes brø-

dunderet hvor Jesus mettet over 5000 

mennesker. Her ved sjøen, mellom Tab-

ghas varme kilder og vannfall som renner 

ut i Genesaretsjøen, ligger Peterskirken. 

Det var i dette området Jesus kalte sine 

disipler og hvor Han møtte dem igjen for 

tredje gang etter oppstandelsen, og vi 

leser om fiskefangsten og Jesu sterke ord 

til Peter. I løpet av dagen blir det lunsj på 

kibbutz Ein Gev og det er St. Peters-fisk 

som står på menyen (inkl. i turprisen).  

Dagen avsluttes i Kapernaum, Jesu egen 

by, som var senter og base for Jesu virke 

i Galilea. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 19. MAI 2022

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11.20  16:10

TK 790 ISTANBUL - TEL AVIV  20:50  23:00

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 29. 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.

OVERNATTINGSTEDER 
19.-22/5   Caesar Hotel, Tiberias 

22.-25/5   Caesar Hotel, Eilat 

25.-29/5   Lady Stern Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM

Lise Karlsen; Gründer for Evange-
liesenteret og i dag konsulent for stif-
telsen. Hun har vært reiseleder til Israel 
på mer enn 40 turer, og er følgelig godt 
kjent i landet. Hun har vært med på 
å gi mange hundre turdeltakere gode 
opplevelser i Bibelens land.

Monika Karlsen Vigart; har også vært 
reiseleder på flere turer, og hun ar-
beider i Evangeliesenteret.

   Roy Daniel Tegnander vil også denne        
   gang være med og ts seg av det 
  musikalske på turen.

 LØRDAG 21. MAI 

Nord-Galilea og Golan 

Denne dagen vil gi oss et møte med det 

nordlige Galilea, Golan og grenseom-

rådene og gi oss et innblikk i den 

politiske historie og dagens situasjon i 

området. Etter frokost kjører vi nordover, 

bl.a. gjennom den vakre og fruktbare 

Huladalen, mot den libanesiske grense, 

til stedet som kalles Banjas ved foten av 

Israels høyeste fjell; Hermon. Her, hvor 

en av Jordanelvens kilder ligger, lå det 

bibelske Cæsarea Filippi, et sted Jesus 

reiste gjennom, og som vi kjenner fra  

Peters bekjennelse «Du er Messias!» 

Her tar vi god tid i naturskjønne om-

givelser, før turen fortsetter opp på 

Golanhøydene og vi bl.a. ser utover 

grenseområdene mot Syria. Her blir det 

lunsj hos drusere før vi fortsetter sørover 

til Har Bental, en vulkantopp og nedlagt 

militær lyttepost, hvor vi har utsikt til det 

snødekte Hermon-fjellet og langt inn i 

Syria, og ned i dalen der Saulus red på 

veien mot Damaskus. Etter hvert vender 

vi tilbake til Tiberias. 

 

SØNDAG 22. MAI 
Fra Galilea til Eilat 

Vi har en lang kjøretur foran oss i dag når 

vi forlater det frodige Galilea og setter 

kursen mot sørspissen av Israel; Eilat ved 

Rødehavet. Vi kjører gjennom Jordan-

dalen langs den jordanske grense og 

kommer til verdens laveste sted; Døde-

havet. Vi passerer fjellborgen Masada 

og får høre beretningen om det som 

skjedde her i år 73 e.Kr. Vi er nå mer enn 

415 m under havets nivå og i sydenden 

av Dødehavet, i Ein Bokek, og skal kose 

oss med bading og lunsj før ferden går 

videre. Pga. det høye mineral- og saltinn-

holdet flyter man som en kork og man får 

et bad man aldri glemmer. Vi fortsetter 

sørover, gjennom Aravadalen i storslåtte 



Negevørkenen, og kommer etter hvert til 

vårt hotell i Eilat.

  

MANDAG 23. MAI 

Fridag i Eilat 

Vi koser oss og slapper av i badebyen 

Eilat. Man kan bade både i hotellets bas-

seng og i Rødehavet, og de som ønsker 

det kan besøke Undervannsobservatori-

et, dra på båttur på Rødehavet, shoppe 

m.m. Det blir mulighet for å melde seg 

på frivillig dagstur til klippebyen Petra i 

Jordan, en av verdens underverker. Dette 

er engelskspråklige turer, hvor man blir 

hentet på hotellet og reiser i en mikset 

gruppe med deltakere fra andre land. 

Turen inkluderer reisen t/r Eilat-Petra, 

guide, inntrede i Petra og lunsj. Reisen 

bestilles gjerne ved påmelding. 

 

TIRSDAG 24. MAI 

Fridag i Eilat 

Vi koser oss og slapper av i badebyen 

Eilat. Mulighetene er mange om en ikke 

bare vil slappe av ved hotellet. 

 ONSDAG 25. MAI 

Fra Eilat via Qumran og Jeriko til 

 Jerusalem 

Vi forlater Eilat og setter kursen mot Je-

rusalem. Veien går tilbake til Dødehavet 

og denne gang stopper vi i Qumran, som 

er kjent for funnet av Dødehavsrullene. 

Her hører vi om Qumran-samfunnet 

eller esseerne, og ser hulene hvor kruk-

kene med Dødehavsrullene ble funnet.  

Vi fortsetter nordover og kommer til 

Qasr ElYehud – dåpsstedet i Jordanel-

ven som nå er åpnet for besøkende.  

Det var her israelsfolket vandret da de 

inntok landet. Like ved ligger stedet der 

Johannes døpte Jesus. Vi er på grensen 

ved Jordan og ser over elva til besøkende 

på jordansk side. Så besøker vi Jeriko, 

verdens eldste og lavest-liggende by. Vi 

ser morbærtreet og minnes Sakkeus og 

minnes også historien om Elisa og kilden. 

Dagens lunsj inntas i Qumran eller Jeriko, 

alt etter hvordan vi ligger an tidsmessig. 

Etter hvert tar vi fatt på oppstigningen til 

Jerusalem, som ligger 800 m over havet. 

Vi har kommet til den gylne by og Israels 

hovedstad.

 

TORSDAG 26. MAI 

Oljeberget, Gamlebyen og Sions berg 

Vi starter dagen på Oljeberget der vi ser 

«Den Hellige Stad» Jerusalem i morgen-

solen. Vi vandrer nedover Oljeberget og 

går forbi «Tårekirken» Dominus Flev-

it – hvor Jesus gråt over Jerusalem, og 

kommer til Getsemane. Her stanser vi 

opp og minnes den avgjørende kampen 

som fant sted nettopp her. Vi går inn 

gjennom en av portene i bymuren og 

besøker først Betesda dam og St. Anna 

kirken, før vi går deler av Via Doloro-

sa, «Lidelsens vei», frem til Golgata og 

gravstedet. Så blir det lokal lunsj før vi 

går til Vestmuren, eller Klagemuren som 

den ofte kalles, rester av vestre mur av 

Tempelet som en gang lå her. Tempelet 

ble ødelagt i år 70, og i dag er det Al-Aq-

sa moskeen og Klippedomen, som ligger 

på tempelplassen. Vi avslutter dagens 

fellesprogram med besøk til Øvresalen 

eller «Nattverdsalen» på Sionsberget, før 

resten av dagen er til egen disposisjon i 

basargatene i Gamlebyen. 

 

FREDAG 27. MAI 
Yad Vashem, Menoraen og Gravhagen

Vi skal til Yad Vashem, det nasjonale 

minnesmerket over de 6 mill. jøder som 

ble drept under holocaust, av dem var 

1.5 mill. barn. Et viktig og sterkt sted 

å besøke. Etterpå kjører vi til Knesset, 

det israelske parlamentet, og ser den 

sjuarmede lysestaken, menoraen – Israels 

nasjonalsymbol, som står utenfor. Vi skal 

til Gordons Golgata og Gravhagen, et 

sted som gir et godt inntrykk av hvordan 

det ytre miljøet var, med en hodeskalle-

formet klippe og gravkamre i en hage like 

ved. Her ved den tomme graven har vi en 

samling.   

LØRDAG 28. MAI 

Fridag i Jerusalem 

Denne dagen er satt av til fridag. Du kan 

gjøre det du har mest lyst til enten alene 

eller sammen med reiseleder og andre i 

gruppen.

 

SØNDAG 29. MAI 

Hjemreise 

Vi sjekker ut av hotellet. Bussen henter 

oss i morgentimene og kjører til fly-

plassen i Tel Aviv for hjemreise. Vi sier 
Shalom lehitraot (farvel og på gjensyn) 

for denne gang, og sier «Neste år i Jeru-

salem». 

Velkommen med på en ufor-
glemmelig tur!



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 OSLO
Kr 23.950,-

Enkeltromstillegg: kr 11.950,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt 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)

• En lunsj i Galilea

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Skandinavisktalende guide

• Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Ekstra utfl ukter i Eilat til Petra i Jordan, Undervannsobserva-

toriet el.l.

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 80 USD pr. person

Tekst

Caesarea Filippi

Kapernaum

Getsemane

Vestmuren

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 25 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (sommeren 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

Genesaretsjøen


