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En tur for deg som reiser alene 
og dere som reiser sammen. 

Reiseledere: 
Evy-Gunn Knotten og Solveig Leithaug

16. - 25. september 22

 

  
ENEstående tur til Israel
 
 Bibelens land gjennom ord og toner



REISELEDERE 
Solveig Leithaug og Evy-Gunn 
Knotten   
har vært nære venner i mange år og har 

drømt om å arrangere en tur til Israel  

sammen, endelig skjer det! Artist, låtskriver 

og musiker Solveig Leithaug er opprinnelig 

fra Frekhaug, men er bosatt i Nashville og 

har hatt USA som sitt andre hjemland. 

Mange kjenner den folkekjære sangeren fra 

hennes 18 album. Hun har høstet inter- 

nasjonale erfaringer fra musikalske opp- 

tredener i over tjue land og innsats i  

bistandsarbeid i India, Colombia og  

Tanzania. Plussreiser har bl.a. engasjert 

Solveig som reiseleder til Santiago De 

Compostela tidligere. Evy-Gunn Knotten 

er ansatt i Plussreiser, men har også lang 

fartstid bak seg i tjeneste, både i Den 

Norske Israelsmisjon og som en del av 

sangfamilien Knotten, og har i mer enn 

tretti år jobbet med turer til Israel.  

Gjennom Evy-Gunn sin mangeårige  

erfaring som reiseleder og Solveig sin sang- 

tjeneste vil dette bli en ENEstående tur på 

mange måter. 

 

DAGSPROGRAM 
Dag 1, fredag 16. september 
Utreisedag, Norge - Israel 
Velkommen med på ENEstående tur til 
Israel. Vi reiser med Turkish Airlines (TK) 
fra Oslo via Istanbul til Tel Aviv. (Om 
du ønsker tilslutning fra annen flyplass i 
Norge, så gi beskjed i Påmeldings- 
skjemaet). Vel fremme på Ben Gurion 
flyplass kjører vi til badebyen Netanya 
ved Middelhavet. 
 

FLYTIDER
16. SEP UTREISE FRA NORGE 
TK1752 Oslo - Istanbul         11:20    16:10
TK 788  Istanbul - Tel Aviv 18:20  20:20
 
25. SEP HJEMREISE FRA ISRAEL  
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 
16 - 18/09 Hotel Margoa, Netanya 
18 - 21/09 Hotel Golan, Tiberias 
21 - 25/09 Prima Kings, Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.

Bli med på en spennende rundreise for 
deg som reiser alene, men også for dere 
som reiser sammen. Alle opplevelsene 
vi deler gjør at vi fort blir en sammen- 
sveiset gjeng. Og gjennom vandringer i 
Jesu fotspor, møte med hellige steder, 
ørken- og naturopplevelser, et nært 
møte med trossøsken og et levende  
fellesskap i ord og toner, vil denne 
turen bli så mye mer enn bare en  
turistreise. Reisen begynner med 
badedag og akklimatisering ved  
Middelhavet, fortsetter til kjerne- 
områdene for Jesu virksomhet i Galilea 
og avsluttes med Judeaørkenen og 
Jerusalem. Hjertelig velkommen med 
til Bibelens land, med Bibelen som 
reisehåndbok!

Dag 2, lørdag 17. september 
Fridag i Netanya 
Denne første dagen koser vi oss i  
Netanya, med nydelige Middelhavs- 
strender. Greit å få en rolig start og bli litt 
akklimatisert før rundreisen begynner. 
Bli-kjent samling på kvelden.  

Dag 3, søndag 18. september  
Cæsarea, Karmel, Nasaret 
Vi starter rundreisen med å besøke 
stedet hvor den første hedninge-kristne 
menighet så dagens lys; Cæsarea ved 
havet. Her forkynte Peter evangeliet for 
Kornelius og her satt Paulus fanget. En 
romersk by på Jesu tid, i dag et arkeo- 
logisk sted, hvor man fortsatt bl.a. kan 
besøke teateret. Så kjører vi til Karmel-
fjellet og har fantastisk utsikt over store 
deler av Galilea fra høyden hvor Elias 
bekjempet Baals profeter. 
Vi fortsetter til Jesu barndomsby,  
Nasaret. Her besøker vi Midt-Østens 
største kirke, bygget over Marias barn-
domshjem, og stedet Nazareth Village 
hvor lokale troende viser oss livet som 
det var her på Jesu tid. Etter hvert reiser 
vi mot Genesaretsjøen og Tiberias.

Dag 4, mandag 19. september
Ved og på Genesaretsjøen 
I dag skal vi være i kjerneområde for Jesu 
virksomhet; ved og på Genesaretsjøen! 
Her hvor Søndagsskolefortellingene 
virkelig blir levende for oss. Vi begynner 
dagen i det som kalles «Jesu egen by; 
Kapernaum., hvor Han bosatte seg når 
Han forlot Nasaret. Så fortsetter vi opp 
til høyden som kalles Saligprisningens 
berg, hvor Han holdt sin Bergpreken, 
og går ned til Genesaretsjøens bredder 
i Tabgha. I dette området kalte Han sine 
disipler, utførte brødunderet og møtte 

GravhagenGenesaretsjøen



Utsikt fra Oljeberget

Velkommen på en uforglemmelig tur!

disiplene igjen etter oppstandelsen.   
Dagen avsluttes med båttur på 
Genesaretsjøen!  

Dag 5, tirsdag 20. september 
Naturvandring i Banias og Golan
Vi kjører nordover landet, gjennom den 
grøderike Huldadalen og til den  
libanesiske grensen. Her besøker vi 
Banias Nature Park, som ligger i området 
der den bibelske byen Cæsarea Filippi lå. 
Rent kildevann strømmer ut fra grunnen 
av fjellet og vi legger ut på en vandring 
langs kilden til vi kommer til Israels 
største fossefall. Her i dette området var 
Jesus med sine disipler og her spurte Han 
dem; Hvem sier folk at Menneskesønnen 
er? Så fortsetter vi langs grensen opp til 
Golanhøyden, hvor vi kjører gjennom 
flere druserbyer og stanser for lunsj. Vi 
ser inn i Syria og får et større innblikk 
i den politiske situasjonen og forstår 
hvor viktig dette området er for Israels 
sikkerhet. 

 

Dag 6, onsdag 21. september
Sachne, Jeriko og Jerusalem m/ Olje- 
berget og Getsemane.  
Vi forlater Galilea og setter kursen mot 
Jerusalem. Underveis stanser vi og bader 
i oasen Sachne, som året rundt holder 
27gr. og har lunsjstopp i verdens 
eldste by; Jeriko, som i dag er palestinsk 
selvstyreområde. Etter hvert begynner 
vi på stigningen mot Den hellige by; 
Jerusalem, som ligger ca. 800 meter 
over havet. Når vi ankommer Den Hellige 
by drar vi rett til Oljeberget for å se den 
storslåtte utsikten. Herifra vandrer vi 
veien nedover berget og inn mot byen, 
samme strekning Jesus red på eselet. Vi 
stanser i Getsemane, hvor vi avslutter 
dagen og minnes Jesu bønnekamp i  

hagen.  Etter hvert innlosjerer vi oss på 
vårt hotell i vestre delen av byen.  
  

Dag 7, torsdag 22. september
Gamlebyen m/Via Dolorosa og Vest-
muren, Yad Vashem  
Vi fortsetter vår vandring i Jesu fotspor 
og kjører til Gamlebyen. Her går vi inn 
gjennom Løveporten og begynner ved 
Bethesdadammen og St. Anna kirken, 
berømt for sin ti-sekunds akustikk. Så går 
vi deler av Via Dolorosa – smertenes vei 
mot Golgata. Stanser underveis i noen av 
kapellene langs veien og deler fra påske-
beretningen.
Vi avslutter vandringen ved det helligste 
sted i verden for det jødiske folk, Vest-
muren, - eller Klagemuren som den også 
kalles. Rester av muren til tempelet som 
engang stod her, hvor en i dag finner 
Klippedommen og Al Aksa moskeen. 
Dagen avsluttes med besøk på et utrolig 
viktig sted; Holocaustmuseet Yad 
Vashem, som er bygget til minne om de 
6 mill. jødene som ble utslettet under 
andre verdenskrig, derav 1,5 mill. barn. 
En grusom del av Europas historie som vi 
aldri må glemme.

Dag 8, fredag 23. september
Ørkentur; Masada, Ein Gedi og Døde-
havet  
I dag blir det fine ørkenopplevelser. Vi 
kjører til fjellborgen Masada, tar kabel- 
banen opp på platået og møter en sterk 
historie om jødene som ofret livet i  
stedet for å havne i romernes hender 
etter Jerusalems fall i år 70. Vel nede 
igjen kjører vi til oasen Ein Gedi, hvor vi 
har en fin vandring langs kilden i oasen 
hvor David skjulte seg for kong Saul. Er 
vi heldig kan vi se noen av steinbukkene 
eller klippegrevlingene som holder til 

her. 
Så blir det et bad du sent vil glemme! I 
Dødehavet flyter du som en kork i det 
salte vannet. Vi er på verdens laveste 
sted i verdens salteste hav. 

Dag 9, lørdag 24. september
Betlehem og Nattverdssamling i 
Gravhagen 
Vi besøker Jesu fødeby Betlehem, som 
ligger bare 10 km sør for Jerusalem. Her 
ser vi både Hyrdemakene og  
Fødselskirken og vi får vi et innblikk i livet 
til våre palestinske, kristne søsken.  
Tilbake i Jerusalem avslutter vi vårt 
opphold i Den hellige by med nattverds-
gudstjeneste ved en tom grav i Grav- 
hagen ved Gordons Golgata! En fredelig 
hage i hjertet av byen, hvor lovsangen 
toner fra evangeliske kristne fra hele 
verden. Etter middag i kveld blir det 
avskjedssamling. 
 

Dag 10, søndag 25. september
Hjemreisedag, Tel Aviv  -  Oslo. 
Det er tid for å si Shalom v’lehitraåt (fred 
og på gjensyn) til Israel og sette kursen 
hjem til Norge. Vi takker for turen og 
håper alle reiser hjem med minner for 
livet! 

Underveis på turen blir det samlinger 
med bl.a. sang og musikk og lokale 
gjester.

St Peters



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 21 750,- pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 6 000,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2085,- pr. 

des. 21, de kan endre seg noe)

• Hele rundreisen med utflukter ifølge det oppsatte program

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller inkl.  

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Inngangsbilletter til besøkssteder slik det fremgår av dags- 

programmet

• Båttur på Genesaretsjøen

• Skandinavisktalende guide 

• Norsk reiseledelse 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

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

• Tester og forsikringer i forbindelse med Covid-19  

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 endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 25  betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2022/ USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

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

PÅMELDING


