
Bli med på årets tur under Løvhyttefesten!

Sukkot-tur til Israel

Turteam:
Per Larsen 

Morten og Brynhild Samuelsen

 
Sukkot er den bibelske festen som på norsk kalles 
løvhyttefest, som Israels Gud påbød israelittene å 
feire når de kom inn i det lovede landet.  
Velkommen  med på tur under Sukkot, og bli  
kjent med vår tros røtter!

08. - 17. oktober 2022



DAGSPROGRAM

LØRDAG 8. OKTOBER 
Utreisedag, Norge – Israel  
Vi reiser med Turkish Airlines og har 

utreise fra Oslo. (Det er mulig å søke opp 

tilslutning fra andre flyplasser. Gi beskjed 

på Påmeldingsskjemaet.) 

Ved ankomst Ben Gurion flyplass setter 

vi kursen til Galilea og kibbutz Nof  

Ginosar ved Genesaretsjøen.  

SØNDAG 9. OKTOBER 
Magdala, Banias, Golan og grense- 

områdene   

Reisen vår starter der det startet for  

Maria Magdalena, for vi begynner i  

Magdala, hvor vi bl.a. finner en syna-

goge fra Jesu tid. Så kjører vi nordover 

gjennom den grøderike Huladalen og 

til den libanesiske grensen. Stopper i 

Banias Naturpark, hvor den bibelske 

byen Cæsarea Filippi lå. Rent kildevann 

strømmer ut fra grunnen av fjellet og 

leder til Israels største fossefall. Her i 

dette området spurte Jesus sine disipler; 

Hvem sier folk at Menneskesønnen er? 

Vi fortsetter opp på Golanhøyden og 

stopper bl.a. på en nedlagt militærpost 

hvor vi ser langt inn i Syria.  

 

MANDAG 10. OKTOBER  
På og ved Genesaretsjøen   
Denne dagen oppholder vi oss virkelig i 

Jesus sitt kjerneområde for virksomheten 

i Galilea. Vi starter dagen med båttur på 

Genesaretsjøen!  

Så kjører vi til Jesu egen by; Kapernaum, 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 08. OKTOBER

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11:20  16:10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV   18:20  20:20

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 17. OKTOBER 

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 
08-11/10  Kibbutz Nof Ginosar 

11 - 15/10    Hotel Prima Kings, Jerusalem 

15 - 17/10    Hotel Metropolitan, Tel Aviv 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE 

Per Larsen har både som lærer på 
Nordhordland Folkehøgskule og 
som misjonssekretær i Stavanger 
krets av Den Norske Israelsmisjon på 
ca. 40 år hatt over 50 turer til Israel!  
 
Brynhild og Morten Samuelsen  
Brynhild er rektor ved Tryggheim 

Strand barne og ungdomsskule og er 

også engasjert i forsamlinga på Tau 

bedehus. Morten har med sin særegne 

varme i stemmen og en unik formid-

lingsevne nådd mange hjerter med sin 

sang. Våren 2015 deltok han i Norske 

Talenter og fremførte bla sangen Bring 

Him Home som rørte et helt Norge. I 

dag er han sanger og musikker på hel-

tid. Turteamet gleder seg til å ta deg 
med på en festreise i nært møte med 
landet og folket, med røttene våre 
og de bibelske steder, i møte med 
Jesus-troende jøder og arabere, fra 
storbyliv til beduinleir, til natur- 
opplevelser og sommervarme.   
Velkommen med på tur til landet der 
det skjedde og skjer, med Bibelen  
som reisehåndbok! 

stedet Han flyttet til da Han forlot  

Nasaret.  Etterpå går vi ned til Genesaret-

sjøen, og til området hvor Han bl.a. kalte 

sine disipler, hvor brødunderet fant sted 

og hvor Han møtte disiplene igjen etter 

oppstandelsen. Vi avslutter dagen på 

Saligprisningens Berg, hvor Han hadde 

sin Bergpreken.  

TIRSDAG 11. OKTOBER  
Nasaret og Sachne  

I dag reiser vi til Jesu barndomsby;  

Nasaret. Her ligger Midtøstens største  

kirke, Bebudelseskirken, bygget over  

Marias hjem. Vi besøker Nazareth 

Village, som gir oss en levende innføring 

i slik det var her på Jesu tid. Så kjører vi 

sørover til Sachne, oasen som året rundt 

holder 27 gr. i vannet. Her koser vi oss 

resten av dagen. 

ONSDAG 12. OKTOBER  
Beit Shean, dåpsstedet, Jeriko og  

Oljeberget   
Vi forlater Galilea og setter kursen mot 

Jerusalem. Underveis stanser vi i de  

fantastiske utgravningene av bibelske 

Beit Shean. Fortsetter sørover Jordan-

dalen og kommer til dåpsstedet Qasr El 

Yahud ved grensen til Jordan. Så blir det 

lunsjstopp i verdens eldste by; Jeriko, 

som i dag er palestinsk selvstyreområde. 

Etter hvert begynner vi på stigningen 

opp mot Den hellige by; Jerusalem, som 

ligger ca. 800 meter over havet. Vi kjører 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

rett til Oljeberget og ser den verdens-

kjente utsikten, før vi innlosjerer oss på 

vårt hotell i sentrum av byen. 

TORSDAG 13. OKTOBER 
Yad Vashem, Genesis Land, City of 

David og Jerusalemsmarsjen. 

Vi har en helt spesiell formiddag i det vi 

besøker et meget viktig sted; 

Holocaust-museet, Yad Vashem. 

Minnesmerket over de 6 mill. jødene 

som ble utslettet under 2. verdenskrig og 

som aldri fi kk komme til Israel. Et sterkt 

møte med en ufattelig del av vår historie. 

Så kjører vi ut i Judeaørkenen for en 

spesiell lunsj. Stedet heter Genesis Land, 

og her får vi et møte med “Abraham” og 

nomadelivet på bibelsk tid. Det blir også 

mulighet for å ri kamel. Som avslutning 

på dagen besøker vi City of David, den 

aller eldste delen av Jerusalem, med 

kanskje de aller nyeste og mest 

oppsiktsvekkende utgravningene i byen. 

Så her skal vi bokstavelig gå under jorda 

i Hezekiahs tunnel for å få det rette 

perspektivet. 

Før middag i kveld blir det anledning til å 

overvære den kjente Jerusalemsmarsjen 

under løvhyttefeiringen 

FREDAG 14. OKTOBER 
Judeaørkenen m/Masada og Dødehavet    

Vi er klare for en fl ott ørkendag! Her blir 

det først besøk på fjellborgen Masada, 

med sin sterke historie om jødene som 

ofret livet i stedet for å havne i romernes 

hender etter Jerusalems fall i år 70. 

Så; et bad du aldri glemmer! Vi har 

kommet til verdens laveste sted, 

Dødehavet, - mer enn 415 m under 

havet. Man fl yter som en kork pga. det 

høye saltinnholdet i vatnet, hele 33 %. I 

tillegg har havet mange andre mineraler 

som til sammen gjør det til et av de mest 

helsebringende steder i verden. I kveld 

begynner sabbaten og det vil vi markere 

på hotellet.  En av kveldene i Jerusalem 

anbefaler vi å se det fantastiske lysshowet 

om Jerusalems historie som vises på 

Jerusalems murer i David Citadellet (ikke 

inkludert). 

LØRDAG 15. OKTOBER 
Getsemane, St. Anna krk., Via Doloro-

sa, Vestmuren og Gravhagen, Gordons 

Golgata. 

Det blir morgensamling i Getsemane, 

hagen hvor Han kjempet og ba. Videre 

inn i Gamlebyen og til Betesdadammen 

og St Anna kirken med sin fantastiske 

akustikk. Fortsetter inn i basargatene og 

vandrer deler av Via Dolorosa; smertens 

vei, hvor tradisjonen sier Jesus gikk med 

korset mot Golgatahøyden. Vandringen 

ender ved Gravkirken. Så blir det lokal 

lunsj før vi går gjennom det jødiske 

kvarter til det helligste sted i verden for 

det jødiske folk; Vestmuren (også kalt 

Klagemuren), en del av tempelmuren fra 

Herodes tid. 

Etter lunsj blir det omvisning og nattverd 

i Gravhagen, Gordons Golgata. Et fred-

fylt, vakkert sted med en tom grav!  

Derfra reiser vi til Tel Aviv, «byen som 

aldri sover», som hvor vi skal sove de to 

siste nettene.

SØNDAG 16. OKTOBER
Fridag i Tel Aviv.

I en kåring i det internasjonale kultur-

magasinet Time Out av de 37 beste 

byene i verden å bo i, kom Tel Aviv på 

8. plass generelt, men i kategori «moro» 

kom de øverst. Ikke minst den lange 

stranda og promenaden der skaper 

trivsel. Her skal vi bare kose oss og nyte 

dagen. Etter middag blir det avslutnings-

samling. 

MANDAG 17. OKTOBER 
Hjemreisedag 

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 

ønsker deg velkommen med på nye turer 

med Plussreiser. 



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 24 450,-

Enkeltromstillegg: kr 11290,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 1995,- pr. 

nov-21, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Lunsj og kameltur i Genesis Land

• Inngangspenger til besøkessteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet 

• Båttur på Genesaretsjøen

• Skandinavisktalende guide

• Norsk reiseledelse

• Covid-19 forsikring som gjelder kun under oppholdet i Israel 

(obligatorisk)

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider og drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 85 USD pr. person

• ligatorisk)

• Covid-19 test før avreise Norge/ved ankomst Israel (ihht. til 

gjeldende innreisekrav)

All nasjoners kirke

Tekst

Falaffel

Vestmuren

Gravhagen

Masada

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 30 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 2022/USD kurs kr 8,9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


