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Reiseledere:
Anita og Trond 
Palmgren Eriksen

 

Vårt mål med reisen er at du skal få oppleve 
dagens Israel og et godt fellesskap på tur. 
Israel er et moderne samfunn i rask utvikling. 
Denne reisen vil samtidig forsterke din tro på  
Bibelen og øke din interesse for landet og 
folkets historie. 

20.oktober. - 29. oktober

 

Opplev dagens Israel 
 

Rundreise med Evangeliesenteret



DAGSPROGRAM 
 
Dag 1, torsdag 20. oktober
Utreisedag, Norge - Israel. 
Velkommen med på 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 ved påmelding). På Ben 
Gurion flyplass i Tel Aviv blir vi 
møtt av vår buss som tar oss til 
hotell Grand Beach i Tel Aviv. 
 
Dag 2, fredag 21. oktober 
Tel Aviv - Tiberias.  
Vi begynner dagen med et kort 
besøk i Joppe før vi fortsetter opp 
gjennom Tel Aviv og langs Middel-
havskysten til Cæsarea.   
Her ser vi teateret, restene av 
Herodes palass, veddeløpsbanen 
og ruinene av korsfarerbyen.  
Fortsetter nordover til Karmel- 
fjellet hvor profeten Elias hadde 
sitt tilholdssted. Her har vi en flott 
utsikt til havet, over Harmagedon-
sletten og opp mot Nasaret som er 
vårt neste stopp. Vi besøker  
Bebudelseskirken og utsikts- 
punktet Precipion hvor vi ser over 
mot Mt. Tabor, byen Nain og 
sørover mot Mt. Karmel m.m. Siste 
etappe er til Tiberias og vårt hotel 
Golan. Frokost og middag  
inkludert.  

FLYTIDER
20.10 UTREISE FRA NORGE 
TK 1752 Oslo - Istanbul         11:20    16:10
TK 788 Istanbul - Tel Aviv   18:20  20:20
 
29.10 HJEMREISE FRA ISRAEL  
TK785 Tel Aviv - Istanbul    11:20  12:50
TK 1753  Istanbul - Oslo      14:05  17:00
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

REISELEDERE 
Anita og Trond Palmgren Eriksen 
De arbeider til daglig i Stiftelsen 
Evangeliesenteret. De har hatt ulike 
roller i Evangeliesenteret siden 
80-tallet og har begge erfaring fra 
menighet og rusomsorgsarbeid. 
Trond har siden 2010 vært daglig 
leder av Evangeliesenteret og har 
siden 2011 vært valgt medlem av 
Lederrådet for Pinsebevegelsen i 
Norge. Likesom deltakerne blir 
kjent med Israel får de bli kjent med 
den store virksomheten i Evange-
liesenteret. De legger vekt på en lav 
terskel og inkludering av mennesker 
med rom for både alvor og humor. 
Vi har fått gode tilbakemeldinger på 
reiser med Anita og Trond som 
reiseledere til Israel.

Dag 3, lørdag 22. oktober  
Områdene ved Genesaretsjøen. 
Begynner båttur på Genesaret-
sjøen fra Tiberias til kibbutz Nof 
Ginnosar. Så til Bergprekerne- 
stedet. Herfra spaserer vi ned til 
møteplassen hvor Jesus møtte  
disiplene etter oppstandelsen, 
Mesa Kristi. Så til Jesu egen by 
Kapernaum. Vi kjører så til kibbutz 
Ein Gev for lunsj. Vi planlegger ett 
bad med forbehold for de som  
ønsker det i Genesaretsjøen. 
Bussen tar oss til Tiberias og vårt 
hotell. Frokost, lunsj og middag 
inkludert. 

 

Dag 4, søndag 23. oktober
Nordre Israel  
Vi kjører langs Nafatlifjellene langs 
grensen til Libanon, stopp ved 
kibbutz Misgav Am. Videre opp 
på Golanhøydene til fjellet Ben 
Tal ca. 1.165 m over havet. Her-
fra har vi en fantastisk utsikt over 
Golan og langt inn i Syria og over 
til Hermonfjellet viss høyeste topp 
er på ca. 2.800 meter. Vi kjører 
sørover hele Golan og stopper 

Båttur på GenesaretsjøenCæsarea

OVERNATTINGSTEDER 
20.- 21/10 Grand Beach, Tel Aviv 
21. - 24/10 Hotel Golan, Tiberias 
24.- 29/10 Yehuda Hotel, Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om evntuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.



JerusalemDødehavet 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

ved Fredsutsikten før vi kjører ned 
Yramuk dalen (Goghopens Dal). 
Mulig at vi gjør et stopp i Yardenit, 
dåpsplassen. og tilbake til Tiberias 
og vårt hotell. Frokost og middag 
inkludert. 

Dag 5, mandag 24. oktober 
Tiberias - Jerusalem. 
 Vi forlater Tiberias og setter kurs-
en ned Jordandalen langs Jordan 
eleven til Qasr El Yehud, hvor Jesus 
ble døpt av Johannes i elven  
Jordan.
Deretter går turen ned langs Døde-
havet til Ein Gedi hvor vi spaserer 
inn dalen ved Steinbukklippene. 
I hulen her gjemte David seg  for 
kong Saul. Vi går opp til David 
kilden og fossen. Deretter blir det 
bading i Dødehavet ved Ein Bokek, 
før vi setter kursen opp til Jerusa-
lem og vårt hotell Yehuda Hotel i 
vest Jerusalem eller tilsvarende ho-
tell. Frokost og middag inkludert.

Dag 6, tirsdag 25. oktober
 Jerusalem.  
Vi begynner dagen på Oljeberget 
med den fantastiske utsikten over 
byen og områdene omkring. Så 
spaserer vi ned til Tårekirken og 
videre ned til Getsemane hvor vi 
samles i hagen kl. 09.30 etter et 
besøk i kirken. Så tar bussen oss til 
Yad Vashem, minnesmerke over 
falne jøder under annen verden-

skrig. Retur til hotellet. Frokost og 
middag inkludert.

  

Dag 7, onsdag 26. oktober
Jerusalem.  
I dag har vi ikke buss. Vi begynner 
dagen med besøk ved Betesda 
Dam, så til Gabbata hvor Jesus 
ble domfelt av Pilatus. Fortsetter 
på Via Dolorosa. Så ned til Klage-
muren hvor vi avslutte spaserturen. 
Fri. Frokost og middag inkludert.

Dag 8, torsdag 27. oktober
Jerusalem. 
Vi samles i Gordons Golgata med 
den tomme grav kl. 09.00. Der-
etter drar vi til Hyrdemarkene og 
Fødselskirken i Betlehem. Resten 
av dagen til egen disposisjon i Jeru-
salem. Reiselederne gir gode råd. 
Frokost og middag inkludert.
 
Dag 9, fredag 28. oktober
Samaria. 
Turen går til Samaria hvor vi 
besøker fjellet Garisim, vi får en  

fantastisk utsikt over til Ebal fjellet. 
Vi tar ned til Nablus/Sikem som er 
neste stopp, nemlig Jakobs Brønn. 
På veien tilbake til Jerusalem gjør vi 
et kort stopp i Silo hvor paktens ark 
sto i 430 år og hvor profeten  
Samuel hadde sitt herberge. 
Frokost og middag inkludert. 

Dag 10, lørdag 29. oktober 
Israel - Norge. 
Hjemreisedagen er kommet. Vi 
reiser fra hotellet ca. kl. 08.00. Vi 
må være på flyplassen kl. 08.45. 
Avreise fra Tel Aviv kl. 11.20.  
Ankomst Istanbul kl. 12.50. 
Avreise fra Istanbul kl. 14.05.  
Ankomst Oslo kl. 17.00.



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   23 145, - pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 7 790,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2015,- pr. 

januar 21, de kan endre seg noe)

• Rundreisen med utflukter ifølge det oppsatte program

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller inkl.  

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Lunsj på kibbutz Ein Gev

• Båttur på Genesaretsjøen

• David kilde - Ein Gedi

• Skandinavisktalende guide 

• Norsk reiseledelse

• PCR test ved ankomst Israel (nok 300,- pr. person)

• Corona forsikring (nok 80,- pr. person) 

 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 77 USD pr. person

Kapernaum

Galilea 

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 (vinteren 2021/ USD kurs kr 8,7), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

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

PÅMELDING

Getsemane

Samaria


