
Israel - vårtur 2022

Oppdag og opplev Bibelens 
land

Turteam:
Jan Nordstokkå

Vi skal gå der Jesus gikk, se landet Jesus så,  
oppleve naturen og historiene fra Bibelen til fots 
og i buss! I 1. Mose 13,17 står det: “Stå opp og dra 
omkring i landet på langs og tvers”. 
Følg denne oppfordringen og få nærkontakt med landet og
naturen.  Bli med på gå-turer og bussturer ved Middelhavet, 
på Golan, i Galilea, i Juda ørkenen og i Jerusalem.

19. - 29. mai 2022



 På denne turen skal vi bruke Bibelen 
som vår daglige veileder. I Jesaja, kap 
35 står det: ”Ørken og villmark skal 
glede seg, ødemarken skal juble og 
blomstre”.  Bli med til Israel og se om 
ørkenen virkelig blomstrer! Opplev 
kontrastene fra stillheten i ørkenen 
ved Dødehavet 400 m under havets 
overflate til Jerusalems myldrende liv 
med hellige steder, markedsgater og 
fortauskafeer!   

Vi skal opp på høydene og ned 
i dalene, til fots og med buss. På 
Golanhøydene skal vi se inn i Syr-
ia. Vi skal bestige Arbelfjellet ved 
Genesaretsjøen, og gå i Wadi Kelt 
i Juda ørkenen.  Men vi skal også 
besøke Jaffa, Netanya, Haifa, Akko, 
Nasaret, Tiberias og kjente steder i 
Jerusalem. Kontrastene er store og 
fasinerende. 

Vi skal overnatte ved Middelhavet, 
i Tiberias ved Genesaretsjøen, ved 
Dødehavet og i Jerusalem.  Er det 
noen grunn til å nøle?  La drømmen 
gå i oppfyllelse! Meld deg på og bli 
med til Israel!

Jerusalem Turistgruppe ved Genesaret

Haifa

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 19. MAI 2022 

LO 482 OSLO-WARSZAWA     10:45  12:45

LO 155 WARSZAWA-TEL AVIV   15:25  20:15

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 29. MAI 2022 

LO 156 TEL AVIV-WARSZAWA   11:25  14:20

LO 483 WARSZAWA-OSLO     16:50  18:55

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
19.-20/5  Season Hotel, Netanya 

20.-23/5    Restal, Tiberias

23.-24/5    David Hotel, Dødehavet 

23.-27/5     Ibis City Center Hotel, Jerusalem 

27.-29/5    Seasons Hotel, Netanya 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER

Jan Nordstokkå Turen ledes av Jan 
Nordstokkå (tlf. 924 800 26) fra 
Søgne. Han har bodd og arbeidet 
i Israel, og vært reiseleder på flere 
turer. 

TORSDAG 19. MAI 

Utreise 

Vi reiser sammen til Israel, til Ben Gurion 

Airport, hvor bussen venter for å kjøre 

oss til Netanya.    

I kveld feires den jødiske festen Lag 

B’Omer.  Da tennes det bål slik vi gjør til 

St. Hans.  

FREDAG 20. MAI 

Cæsarea, Haifa, Akko 

Kanskje rekker du et morgenbad?  

Kl. 9.30 er vi klare med bagasjen utenfor 

hotellet. Vi kjører nordover til romernes 

hovedsete på Jesu tid: Cæsarea.  Her 

skal vi besøke amfiteateret, deler av byen 

og ikke minst aquadukten. Vi kjører 

oppover Sharon sletten, til havnebyen 

Haifa. Der besøker vi Bahaihagen som 

strekker seg fra Allenby Road og oppover 

Karmelfjellet. Dette blir en vandring i 

den vakre hagen hvor Bahai religionen 

har etablert sentrum for sin tro. Deretter 

kjører vi til Akko, og ser korsfarerhallen 

og andre severdigheter. Vi kjører Galilea 

på tvers, og kommer til vårt hotell i Tibe-

rias, ved Genesaretsjøen.



LØRDAG 21. MAI OG SØNDAG 
22.MAI 

Galilea og Golan 

Vi bor 3 netter i Tiberias. 

Disse dagene blir det båttur på 

Genesaretsjøen, besøk i Kapernaum, 

Peters fiskehavn, Tabgha og Saligpris- 

ningenes berg. 

Vi skal ta bussen til Golanhøydene og 

Bentalfjellet. Derfra drar vi til Cæsarea 

Filippi der Peter bekjenner at Jesus er 

Messias.  Derfra spaserer vi i en frodig 

dal til et fossefall. 

Vi skal se utgravningene i Magdala, kjent 

som hjemstedet til Maria fra Magdala 

(Magdalena). Ikke langt unna ligger 

Duenes dal, hvor Via Maris (Veien fra 

havet) gikk på Jesu tid. Ovenfor veien 

troner Arbelfjellet. Du kan gå opp fjellet 

til fots eller du kan følge bussen til 

toppen. (Inngangsbillett via bussturen er 

ikke inkludert.) 

Vi kjører til Nasaret (Bebudelseskirken) 

og Zippori som er kjent for sin vakre 

«Galileas Mona Lisa» mosaikk og de 

store cisternene.

MANDAG 23. MAI 

Fra Tiberias til Dødehavet 

Vi drar fra Tiberias like etter frokost 

og kjører til Elon Moreh (Mt. Kabir) i 

Samaria. Dette er det første navngitte 

stedet som Abraham kom til i det landet 

han fikk løfte om. Deretter kjører vi 

gjennom Jordandalen og besøker Qasr 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

el Yahud (Døperen Johannes dåpssted). 

Ved Ein Bokek, overnattingsstedet vårt, 

blir det mulig å bade i Dødehavet, både 

på ettermiddagen og før frokost neste 

dag (hvis du er en morgenfugl).  Vi skal 

besøke Masada festningen før vi kjører 

opp til Jerusalem. Underveis kjører vi 

forbi Qumran, hvor Dødehavsrullene ble 

funnet.      

TIRSDAG 24. MAI TIL TORS-
DAG 26. MAI 
Fra Dødehavet, via Juda ørken til  

Jerusalem 

På veien opp til Jerusalem skal vi gå deler 

av Wadi Kelt, et dalføre og elveleie i Juda 

ørken, der St. Georges klosteret ligger.  

I Jerusalem skal vi besøke kjente sted-

er som Oljeberget, Hosianna veien, 

Getsemane, Via Dolorosa (Smertens vei 

der Jesus gikk med korset), Gravkirken (i 

Gamlebyen) og Gravhagen (som ligger 

utenfor Gamlebyen). I Gravhagen vil vi 

ha andakt og nattverdsamling. Vi skal 

også til Vestmuren (Klagemuren), gå 

gjennom Vestmurtunellen, gå i Cardoen, 

den gamle romerske markedsgaten, 

besøke Jerusalems Arkeologiske Park, 

besøke Zion med Nattverdsalen, Davids 

grav og Hanegalskirken (Ypperstepresten 

Kaifas palass).

I Jerusalems nye bydel skal vi til Yad 

Vashem, museet og minnesmerket over 

6 millioner jøder som mistet livet i Holo-

caust.  Vi skal se modellen av Jerusalem 

på Jesu tid, besøke Dødehavsmuseet 

og se Menorahen (lysestaken) som står 

utenfor Knesset.

FREDAG 27. MAI 

Fra Jerusalem til Jaffa og Netanya 

Vi kjører fra Jerusalem til Jaffa, en bydel i 

Tel Aviv.  Her skal vi høre om den drama-

tiske utviklingen som skjedde med den 

jødiske trosretningen «Veien», som Peter 

og Paulus bekjente seg til.  Og om Jonas 

og fisken. Deretter kjører vi til vårt hotell 

i Netanya. 

LØRDAG/SABBAT 28. MAI 

Fridag ved Middelhavet 

Vi skal ha fridag i Netanya. Hotellet ligger 

like ved stranden. Vi kan slappe av og 

bade i Middelhavet eller i hotellets svøm-

mebasseng.  

SØNDAG 29. MAI 

Hjemreisedag 

Vi sjekker ut fra hotellet og kjører til Ben 

Gurion Airport utenfor Tel-Aviv og reiser 

hjem til Norge.     



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 23.450,-

Enkeltromstillegg: kr 9.450,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 1680,- pr. juli 

-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. 95 USD pr. person

Tekst

Gravhagen Gordons Golgata

Klippedomen

Ved duenes dal

Peters fi skehavn

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 (sommer 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

Vestmuren i Jerusalem


