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Reiseledere:
Bjarne Thorstein Grotbæk 
og Nils Petter Karlsen 

 

Velkommen på en spennede tur, der vi 
sammen skal oppleve Bibelens land. Vi 
besøker mange av de kjente plassene vi har 
les og hørt om i Guds Ord. 

25.oktober. - 02. november

 

Bibelske høydepunkter
 

Høsttur til det Hellige landet



DAGSPROGRAM 
 
Dag 1, tirsdag 25. 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 Metropolitan i Tel Aviv. 
 
Dag 2, onsdag 26. oktober 
Tiberias.  
Vi starter dagen med et besøk i 
gamle Joppe. Fortsetter opp langs 
Middelhavet til Cæsarea ved havet.   
Her besøker vi teateret, ruinene av 
Herodes palass, korsfarer marke-
det. Bussen tar oss videre opp 
til ruinene av den gamle korsfar-
erbyen Acco. På veien østover til 
Tiberias stopper vi i Nasaret ved 
Maria kilden. I Tiberias tar vi inn på 
hotell Leonardo Club. Frokost og 
middag.
 
Dag 3, torsdag 27. oktober  
Områdene ved Genesaretsjøen. 
Vi spaserer ned til Genesaretsjøen 
hvor båten tar oss en tur på sjøen 
nordover til kibbutz Nof Ginnosar. 
Vi kjører videre til Jesu egen by 
Kapernaum. Fortsetter nordover 

FLYTIDER
25.10 UTREISE FRA NORGE 
TK 1752 Oslo - Istanbul         11:20    16:10
TK 788 Istanbul - Tel Aviv   18:20  20:20
 
02.11 HJEMREISE FRA ISRAEL  
TK865 Tel Aviv - Istanbul  08:40  12:05
TK 1753  Istanbul - Oslo      14:35  16:30
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

REISELEDERE 
Bjarne Thorstein Grotbæk har 
arbeidet med Israel i mange år gjen-
nom NPAI som er norske Pinseven-
ners arbeid i Israel. Da spesielt på 
sykehusene øvre og nedre Eitanim. 
Han reiser i dag som bibellærer 
og forkynner i Norge og har vært 
reiseleder for grupper til Israel siden 
1993.
 

Nils Petter Karlsen har  
vært forstander og forkynner i Pinse-
bevelelsen i over 30 år. Han har vært 
flere ganger i Israel.  

til Naftalifjellene til kibbutz Migav 
Am et lite steinkast fra det libane-
siske grensegjerdet. Her får vi høre 
om konflikten mellom Hizbollah i 
Libanon og Israel. Herfra fortsetter 
vi opp til Golan og fjellet Bental 
1.165 moh. Her har vi en fantastisk 
utsikt over Hermon fjellet, Golan 
høydene og langt inn i Syria. Vi 
fortsetter over platået og ned Yar-
muk dalen (Gohopens dal) tilbake 
til Tiberias og vårt hotell. Frokost 
og middag. 

 

Dag 4, fredag 28. oktober
Jeriko - Dødehavet - Jerusalem 
Vi forlater Tiberias og kjører ned 
Jordandalen til Sakne på kibbutz 
Nir David hvor vi bader i de varme 
kildene. Fortsetter ned Jordan 
dalen til verdens eldste by – Jeriko. 
Her skal vi se restene av de gamle 
murene og besøke Elisa kilden 
som profeten gjorde frisk etter at 
den tilbrakte for tidlige fødsler. 
Så besøker vi Qasr El Yehud hvor 
Jesus ble døpt i elven Jordan. Vi 
kjører langs Dødehavet og ned til 
Ein Bokek for å bade i Dødehavet. 

GravhagenGenesaretsjøen

OVERNATTINGSTEDER 
25.- 26/10 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 
26. - 28/10 Leonardo Club, Tiberias 
28/10.- 2/11 Hotel Leonardo, Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om evntuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.



Getsemane hagenKlagemuren 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Til Jerusalem og hotell Leonardo. 
Frokost og middag. 

Dag 5, lørdag 29. oktober 
Samaria. 
 Vi kjører nordover fra Jerusalem 
og vårt første stopp blir Elon More 
i området hvor Abraham slo opp 
sine telt etter at han kom fra Irak 
som innvandrer. Neste stopp er 
Jakobs brønn i Sykar/Nablus. Her 
ligger den samme brønnen som 
Jesus satt ved da den samaritanske 
kvinnen kom for å dra opp vann 
(John. 4.). Vi skal også besøke  
fjellet Garisim 881 moh. som var  
Samaritanenes helligste fjell. 
Deretter fortsetter vi til Shilo hvor 
Israels tabernakel sto i ca. 400 år 
og hvor profeten Samuel tjente hos 
presten Eli. Fortsetter tilbake til 
Jerusalem. Frokost og middag.  

Dag 6, søndag 30. oktober
 Jerusalem.  
Vårt første besøk i dag blir byen 
Betania hvor Martha, Maria og 
Lasarus bodde og hvor Jesus ofte 
var på besøk. Så til Oljeberget 
hvor vi har en fantastisk utsikt over 
Jerusalem og områdene omkring. 
Spaserer ned til Getsemanehagen 
via Tårekirken. Vi har bestilt time 
i hagen ca. kl. 11.30. Deretter tar 
bussen oss til Yad Vashem, 
minnesmerke over falne jøder  
under annen verdenskrig. Vi 

avslutter dagen med besøk i Eit-
anim hvor pinsevennene har sitt 
arbeid. Retur til Jerusalem. Frokost 
og middag.

  

Dag 7, mandag 31. oktober
Hebron - Negev.  
Vi kjører til Hebron for å besøke 
Makpela hulen hvor Abraham, 
Isak, Jakob, Sara og Rebekka er 
gravlagt. Så gjennom Negev til 
Beer Sheba hvor vi besøker Abra-
hams brønn. Deretter til Sderot 
byen som stadig har vært utsatt 
for raketter fra Gaza. Herfra har vi 
også en flott utsikt til Gaza. Herfra 
til Jerusalem og vårt hotell. Frokost 
og middag.

Dag 8, tirsdag 01. november
Jerusalem. 
I dag har vi ikke buss, kun guide. 
Spaserer ned til Gordons Golgata 
og den tomme grav hvor vi skal 
være kl. 09.00. Deretter besøker 
vi Betesda Dam, Gabbata med 
Antoniaborgen. Går Via Dolorosa 
til Gravkirken. Resten av dagen fri i 
Jerusalem. Frokost og middag. 
 
Dag 9, onsdag 02. november
Israel - Norge. 
Siste dag hvor vi skal sette kursen 
hjemover. Tidlig frokost. Bussen 
tar oss til flyplassen. Avreise fra Tel 
Aviv kl. 08.40. Ankomst Istanbul 
kl. 12.05. Avreise fra Istanbul  
kl. 14.35. Ankomst Oslo kl. 16.30.



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   21 830, - pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 7 760,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2050,- pr. 

desember 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

• 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. 75 USD pr. person

• Corona tester ved innreise og i Israel 

Gråtekirken

Dødehavet 

Nasaret

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 (høsten 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

Negev

Jordanelven


