
Rundreise med noen rolige dager ved Middelhavet

Påsketur til Israel  

Turteam:
Jørgen W. Tønnessen

 
Har du lyst til å oppleve Påsken i Landet?  
Det blir et spennende program der du får opplevet 
Landet, naturen, folket og du får også lytte til  
bibeltimer, og få utlagt det profetiske Ord på en måte  
du lett vil forstå. Turen passer både for førstegangsreisende  
og de som har vært i Israel flere  ganger. 

08. - 18. april 2022



FREDAG 8. APRIL 

Utreisedag Norge - Israel

Vi har avreise med LOT Polish Airlines 

fly fra Oslo kl. 10.45 via Warszawa til Tel 

Aviv. Det er mulig å bestille tilslutnings-

billett fra andre steder i Norge. Gi oss 

beskjed om du ønsker det. På flyplassen 

i Tel Aviv står buss og venter for å kjøre 

gruppen til Montefiore hotell i Jerusa-

lem, hvor vi skal starte vår rundreise i 

Landet. 

LØRDAG / SHABBAT 9. APRIL  
Jerusalem

Det er shabbat og hviledag i Guds Land 

og by Jerusalem. Tenk vi er i Jerusalem 

på selveste dagen før Palmesøndag. Og 

i dag skal vi få se store deler av denne 

fantastiske byen, Israels evige hovedstad, 

og hjertet av det Jødiske Folk gjennom 

3000 år. Vi starter med panoramautsik-

ten fra Oljeberget over byen, og ser 

bymuren og Tempelplassen godt. Der-

etter besøker vi «Alle Nasjoners Kirke» i 

Getsemane-hagen, før vi går inn i Gamle-

byen og starter for fullt vår oppdagelses-

ferd i det helt unike Jerusalem. Vi skal 

besøke områdene hvor «Mikve Israel» 

var på Tempelets tid. «Brichot Hazon» og 

Betesda dammen ved St. Anna kirken. Vi 

går deler av Via Dolorosa, ser restene av 

en av keiser Hadrians 4 Triumfbuer i Ilia 

Capitolina fra det II. Århundre etter Kris-

tus. Går inn under byen, og ser vannbas-

senger fra Jesu tid, og byens gatenivå fra 

samme tid. Besøker Vestmuren/Klage-

muren. Deretter er dere fri til å gå rundt 

i Gamlebyens basargater og virkelig kose 

dere. Så går vi samlet tilbake til hotellet.

20.30 Etter middagen på hotellet, går vi 

ut på byen sammen med folket (for den 

som har lyst), i det shabbaten går ut, og 

ei ny uke starter.

Beit Guvrim

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 08. APRIL 2022

LO 482 OSLO-WARSZAWA        10.45   12:45

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

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 18. APRIL 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 
08.-11/4    Montefiore Hotel, Jerusalem 

11.-13/4      Restal Hotel, Tiberias 

13.-18/4    Sea Net Hotel, Tel Aviv 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM

Jørgen W. Tønnessen fra Kris-
tiansand er fisker og forkynner, og 
har vært reiseleder til Israel mange 
ganger. 
 
Ariel Frøytland er koordinator i stif-
telsen; Lev Leman Israel, som yter hjelp 
til nye immigranter i Israel. Arbeidet har 
pågått siden 1986. Han har bodd i Is-
rael i mange år, snakker hebraisk og har 
vært reiseleder til landet mange ganger. 
Ariel er autorisert israelsk guide.

SØNDAG 10. APRIL 

Palmesøndag i Jerusalem  

Vi starter dagen med vandretur på deler 

av Jerusalems bymur. Går igjen «under 

jorden» for å se utgravningene fra hvor-

dan deler av Jerusalem så ut våren år 70 

etter Kristus. Vi vandrer gjennom Cardo 

gaten, som var hovedgaten i Jerusalem 

for 1400 år siden. Besøker Gravkirken 

(Matt. 27.33-57, 28.10), deretter besøker 

vi Israels Museum, med modellen av 

Jerusalem for 2000 år siden og Døde-

havsrullene. Vi avslutter dagen med 

utsikten til Betlehem ifra Kibbutz Ramat 

Rachel. På vår tur hjem til hotellet, kan 

den som ønsker det gå av ved Mamilla, 

byens flotte handlegate like utenfor Jaffa 

porten (mennenes store Klagemur, og 

kvinnenes paradis) ). Et langt liv er ikke 

nok til å få se alt i Jerusalem. 

MANDAG 11. APRIL 

Judeaørkenen - Jordandalen - 
Tiberias 
Vi sier på gjensyn til Jerusalem for 

denne gangen, og reiser østover mot 

Dødehavet. Vårt første stopp blir «Den 

barmhjertelige Samaritans herberge». 

Deretter til Qumran, hvor man fant «Dø-

dehavsrullene». Bading i Dødehavet for 

den som har lyst, her hvor alle kan lese 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

hebraisk flytende!  Før vi kjører nordover 

i Jordandalen, gjør vi et stopp i «Qasel 

Elyahud,» Jesu Dåpsplass ved Jordanel-

ven. Like før Genesaretsjøen skal vi gå en 

kort tur i en Daddelpalmelund, og få se 

den «Glemte Øy».

Før vi kommer til Restal hotel, tar vi en 

liten rundtur på beina i Tiberias by, og 

nyter bl.a. byens flotte strandprome-

nade. 

TIRSDAG 12. APRIL 

Båttur på Genesaretsjøen, Hazor, Dan 

og Golan

Vi bor like ved Genesaretsjøen, og hva 

er vel da ikke mer naturlig enn å starte 

dagen med en båttur på «Søndagsskoles-

jøen»? Fra båten kan vi lett peke ut de 

kjente plassene ifra Det Nye Testamen-

tet; Magdala (Migdal), Saligprisningenes 

berg, Kapernaum (Jesu by), Beit Zaida 

m.m. Deretter reiser vi opp til Hazor, og 

besøker arkeologiske utgravninger som 

fører oss mer enn 2600 år tilbake i tid. Vi 

kjører så igjennom Huladalen, og til de 

arkeologiske utgravningene i Dan, med 

bl.a. «Abrahams port» som er mer enn 

3700 år gammel.  Stiger opp på Golan-

høyden, kjører igjennom Druserlandsby-

er, og avslutter med panoramautsikten 

fra Bental-høyden, over store deler av 

det nordlige Israel og langt innover i 

Syria. En ny fantastisk dag. 

ONSDAG 13. APRIL 

Galilea - Kystsletten ved Karmel fjellet 

Vi besøker Saligprisningenes berg «Har 

Ha-Åsher» og Kapernaum, før vi forlater 

Tiberias og Genesaretsjøen for denne 

gang. På vår veg vestover kjører vi forbi 

Kana i Galilea, Nasaret, over Karmelfjel-

let, besøker Caesareas akvedukter, og 

så rett til vårt hotell ved Middelhavet i 

Tel Aviv. Her skal vi nå slappe av, og ha 

virkelig ferie fredag og lørdag. Det blir 

tilbud om Bibeltimer og fellessamlinger. 

Reiseledere og guide står klare til å 

hjelpe og veilede dere som skulle ønske 

å reise rundt i Landet på egenhånd på de 

kommende fridager. Kos dere!

TORSDAG 14. APRIL 

Shvelat Yehuda 

Det er Skjærtorsdag i den kristne 

påskehøytid. I dag blir det mye nytt å se, 

for trolig alle sammen. Stikkord er: Tel 

Azeqa, By under bakken/Beit Guvrin, 

Edoms land, Sakarja, Shaaraym, Emek 

Ayela, Kong David, Goliat og Filistrene. 

Vi starter ved «Goliats grav», før vi reiser 

ned igjen på kystslettene (Hashvela) og 

Emek Ayela og Tel Azeqa. Deretter til 

Beit Guvrin, og avslutter i Lachish, før vi 

reiser nord-vestover, og hjem igjen til vårt 

hotell i Tel Aviv.

FREDAG 15. APRIL 

Bibeltimer/Bading i Middelhavet

I dag åpner butikkene igjen, men lukker 

tidlig på ettermiddagen på grunn av 

Shabbaten som starter i kveld.

Tilbud for dagen er:

Kl. 09.00 Et Ord for dagen, ved Jørgen 

Tønnessen, og Nyhetsoppdatering ved 

Ariel.

Kl. 10.00 Rundtur i byen på beina for 

den som har lyst. Bl.a. til byens store 

marked (Carmel-markedet), og butikker 

(en god dag å handle Dødehavsproduk-

ter), og videre vandretur til gamle Yaffo.

I kveld er det Jødisk Påskeaften.

 

 

LØRDAG/SABBAT 16. APRIL: 

Bibeltimer/Bading i Middelhavet 

Du har fri, og kan kose deg ved Middel-

havet, Tel Aviv - Yaffo og/eller lytte til 

Bibeltimer.

Tilbud for dagen:

Kl. 09.00 Bibeltime I, ved Jørgen

Kl. 17.00 Bibeltime II, ved Jørgen 

SØNDAG 17. APRIL 

Første Påskedag i Jerusalem 

1. påskedag deltar vi på den skandina-

viske Gudstjenesten på Gordons Gol-

gata. På vår veg hjem igjen til vårt hotell, 

gjør vi et stopp eller to, ettersom vi ser 

hvor god tid vi får. Vi gjør bl.a. et kort, 

men viktig besøk på Holocaust museet 

«Yad Vashem».   

Kl.20.00 Etter middagen på hotellet 

blir det en kort fellessamling hvor vi 

oppsummerer våre opplevelser og tegner 

inn på våre karter hvor vi har vært under 

besøket i Landet.

MANDAG 18. APRIL  

Hjemreise 

Vi sjekker ut av hotellet, og blir fraktet 

med buss til Ben-Gurion flyplass. Sier 

Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel for 

denne gang. Og vi gleder oss allerede til 

neste tur.  

Vi skal også få treffe, og bli kjent med 

flere israelere under turen. Dette blir 

naturlig flettet inn på passende dager og 

kveldssamlinger. Gled dere! 



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 i dobbeltrom
Kr 23.200,-

Enkeltromstillegg: kr 8.750 (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 1.700 pr. mai 

-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 besøkes steder slik det framgår av 

dagsprogrammet 

• Sandinavisktalende guide (Ariel)

• Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 95 USD pr. person

Tekst

Vår i Galilea

Falaffel

Basargatene 

Genesaretsjøen

Mt. Bental

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 21/USD kurs kr 8,7 ), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


