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Tur til Israel
Reiseledere:

Olaf Holm 
Per Tveten

 

Israel er trolig et av landene i verden som ligger 
lengst fremme på landbruksfronten. De er også 
flinke på landbruksforskning. Vi skal besøke ørkenjordbruk, 
grønnsaksfarmer, veksthus etc. I tillegg skal vi besøke en rekke av 
de mest sentrale bibelske og historiske stedene, både i Nasaret, 
rundt Genesaretsjøen og ikke minst i Jerusalem. 

12. - 19. mars 2022

 

Rundreise Israel 
 

- med landbruksfaglig innhold



DAGSPROGRAM 

 
Dag 1
Lørdag 12. mars
Utreisedag, Norge - Israel 
Vi reiser med Turkish Airlines (TK) 
og har utreise fra Oslo. (Om du 
ønsker tilslutning fra annen flyplass 
i Norge, så gi beskjed ved på- 
melding). Vel fremme i Tel Aviv 
møter vi vår sjåfør og kjører direkte 
til vårt hotell Metropolitan i Tel 
Aviv. 

 
Dag 2 

Søndag 13. mars 
Tel Aviv - Nasaret - Tiberias 
Bussen tar oss til Nasaret hvor vi 
besøker Bebudelseskirken. Så  
videre til Genesaretsjøen her 
besøker vi Bergprekerstedet,  
får vi tid, tar vi en spasertur ned til 
Tagbha ved sjøen hvor Jesus møtte 
sine disipler etter oppstandelsen. 
Turen fortsetter til Kapernaum, 
Jesu egen by før vi tar turen via 
østsiden av Genesaretsjøen til 
Tiberias.

Genesaretsjøen Tekst

FLYTIDER
12.MARS UTREISE FRA NORGE 
TK 1752 Oslo - Istanbul       11:35  17:30
TK 864 Istanbul - Tel Aviv 20:30  21:40
 
19.MARS HJEMREISE FRA ISRAEL  
TK 865 Tel Aviv - Istanbul 08:40 12:05
TK 1753  Istanbul - Oslo      14:35   16:30
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
 

12.-13/03 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 
13. - 14/03 Nof Ginosar Hotel, Tiberias 
14.- 16/03 Hotel David, Ein Bokek 
16.-19/03 Grand Court,  Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om evtuelt bytte til til- 
svarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE 
Olaf Holm er bonde, tidligere 
har han vært lærer ved Val land-
bruksskole og forsker ved NLH. 
 
Per Tveten bor i Bamle, han er 
sangevangelist som reiser over 
hele landet.  

Dag 3
Mandag 14. mars 

Nordre Israel og Golan 
Vi kjører langs den Libanesiske 
grensen opp på Naftalifjellene. 
Deretter over til Golan høydene 
og til fjellet Bental (1 165 moh). Vi 
får en fantastisk utsikt over Golan, 
Hermonfjellet og langt inn i  
Syria. Vi følger riksvei 98 langs den 
syriske grensen ned til Yarmuk-
dalen (Goghopens dal).
Videre sørover Jordandalen hvor 
vi gjør et kort stopp i Jeriko, her 
ser vi de gamle bymurene og 
Elisa-kilden. Det blir et besøk på 
dåpsplassen Qasr el Yehud hvor 
Jesus ble døpt i elven Jordan, før vi 
kjører langs Dødehavet til Daniel  
hotell i Ein Bokek. Frokost og mid-
dag inkludert. 

Dag 4
Tirsdag 15. mars
Negevørkenen 
Turen går til kibbutz Alumim for å 
se gulrot dyrking, pakking og pro-
duksjon av løk. Fra kibbutzen har vi 

Innhøsting av løk

Kapernaum



GetsemaneKlagemuren

Dødehavet

Velkommen på en uforglemmelig tur!

også utsikt inn i Gaza. Vi besøker 
også kibbutz Magal, hvor vi ser 
Netafim dryppvanningssystemer,  
innovasjonssystemer og veksthus. 
Vi spiser lunsj før vi får omvisning 
på Sdero rakettmuseum, vi får se 
rester av raketter som palestin-
erne i Gaza har skutt mot Israel. Vi 
returnerer til vårt hotell ved Dø-
dehavet. Frokost, lunsj og middag 
inkludert.  

Dag 5 
Onsdag 16. mars
Dødehavet - Jerusalem
Vi har formiddagen fri frem til ca. 
kl. 11.00. Mulighet til bading i  
Dødehavet etc. 
Vi besøker Masada festningen og 
får høre om jødenes kamp mot 
romerne i årene 70 - 73 e.kr. Turen 
går så videre til Betlehem via  
Jerusalem. Vi besøker Fødsel-
skirken og Hyrdemarkene før vi 
kjører til hotellet vårt i Jerusalem, 
Grand Court. Frokost og middag 
inkludert.  
 

 

Dag 6
Torsdag 17. mars
Jerusalem 
Dagen begynner med et besøk i 
Betania, byen hvor Marta, Maria 
og Lasarus bodde, så settes kursen 
mot Oljeberget,  vi får en fantastisk 
utsikt over Jerusalem og områdene 
omkring. Vi spaserer ned til  
Getsemane hvor vi har en liten 
samling i hagen før bussen tar oss 
over til Vest-Jerusalem. Vi besøker 
Yad Vasheim, minnesmerke over 
falne jøder under annen verdens- 
krig.  
 

Dag 7
Fredag 18. mars
Jerusalem 
I dag har vi hverken buss eller 
guide. Vi vandrer til Gordons 
Golgata med den tomme grav. Vid-
ere inn i gamlebyen og videre via 
Dolorosa til gravkirken. Vi besøker 
klagemuren. Resten av dagen fri 
i Jerusalem. Frokost og middag 
inkludert. 

Dag 8
Lørdag 19. mars
Jerusalem - Tel Aviv - Oslo 
Veldig tidlig avreise fra hotellet, 
vi må være på flyplassen i Tel Aviv 
kl. 06.30.  Vi har ikke guide med, 
men vi får assistanse på flyplassen 
i Tel Aviv. Vi flyr tilbake til Oslo via 
Istanbul. 



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 20 420,- 
 
Enkeltromstillegg: kr 6 890,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2025 pr. 

september 21, de kan endre seg noe)

• Assistansene på flyplassen ved ankomst og avreise

• Rundreisen med utflukter ifølge det oppsatte  program

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller inkl.  

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Taubane til Masada

• Landbruksbesøk

• Skandinavisktalende guide i 5 dager

• Norsk reiseledelse 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 75 USD pr. person 

Jerusalem Basar

Taubane Masada

Marked

Fødselskirken

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.
Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før 
avreise på Norgesturer og 75 dager før avreise på de 
fleste utenlandsturer. Se oppdatert informasjon 
på hver enkelt turs nettside.

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 (høsten 2021/ USD kurs kr 8,6), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

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

PÅMELDING


