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Reiseledere:
      Arne Moseng og  
      Geir Moseng 
Turansvarlig:  
       Øystein Ramberg

 

Vi starter i Tel Aviv, fortsetter langs  
Middelhavskysten til Galilea, Golan-
høydene, Samaria og Dødehavet, Hebron, 
nordre Negev og Jerusalem.  

01. - 09. november 2022

 

Fra Dødehavet til Nord-Israel
 

Oppdag og opplev Bibelens land



DAGSPROGRAM 
 
Dag 1, tirsdag 01. november
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 02. november 
Tiberias.  
Guide og buss møter oss og tar oss 
opp langs Middelhavet til  
Cæsarea hvor vi ser teateret,  
ruinene til Herodes palass og 
Hippodromen og deler av kors-  
farerbyen. Videre opp på Karmel 
fjellet hvor vi har en fantastisk 
utsikt til Middelhavet og Harma-
geddon sletten og over til Galilea. 
Vi stopper hos druserne og spiser 
lunsj på egen regning. Vi fortsetter 
ned til kibbutz Mizra for å få ett 
innblikk i kibbutzlivet. Fortsetter 
til Nasaret hvor vi besøker Bebu-
delseskirken og Mariakilden og 
utsiktspunktet Precription hvor vi 
ser over til Mt. Tabor og byen Nain. 
Fortsetter til Tiberias og vårt hotell 
Royal Plaza. Frokost og middag.

FLYTIDER
01.11 UTREISE FRA NORGE 
TK 1752 Oslo - Istanbul         11:35    17:30
TK 864  Istanbul - Tel Aviv 20:30  21:40
 
09.11 HJEMREISE FRA ISRAEL  
TK785 Tel Aviv - Istanbul  08:40  12:05
TK 1753  Istanbul - Oslo      14:35  16:30
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

REISELEDERE 
Arne Moseng er pensjonert Kantor 
i Den Norske Kirke. Har reist som 
dirigent for flere kor i en rekke land 
gjennom 25 år. Rundreiser i det 
spesielt opplevelsesrike og historiske 
Israel. Konserter bl.a. i Fødsels- 
kirken, Betlehem og Nasjonens kirke 
i Getsemane hagen, Jerusalem.
 

Geir Moseng er utdannet lærer, og 
har sitt daglige virke som  
rektor ved Dalsbygda skole. Driver 
et lite enkeltpersonforetak innenfor 
nettbaserte tjenester ved siden av. 
Bestandig hatt spesiell interesse for 
KRLE-faget. Vært med Plussreiser 
til Israel én gang, som førte til stor 
interesse for landet, den politiske og  
bibelske historien samt situasjonen i  
Midtøsten generelt. 

Øystein Ramberg  fra Plussreiser er 
turansvarlig i Israel.  Øystein har en 
kunnskap, innlevelse og godt humør 
som ingen andre og som gjør turene 
til en stor opplevelse. Han deler villig 
av sin kunnskap og sørger for at alle 
har det bra. 

Dag 3, torsdag 03. november  
Områdene ved Genesaretsjøen. 
Vi begynner dagen med besøk på 
Bergpreken stedet. Herfra kan de 
som har lyst spasere ned til Mensa 
Kristi hvor Jesus møtte disiplene 
etter oppstandelsen. Turen går  
videre til Jesu egen by, Kapernaum. 
Vi kjører så over til østsiden til  
kibbutz Ein Gev for lunsj, her pleier 
St. Peters fisk å stå på menyen.  
Etter et bad i Genesaretsjøen tar 
båten oss tilbake til Tiberias og vårt 
hotell. Frokost, lunsj og middag.

Dag 4, fredag 04. november
Nordre Israel og Golan. 
I dag kjører vi opp til Naftali- 
fjellene, vi kjører langs grensen til 
Libanon og til Misgrav Am hvor vi 
får høre om Israels forhold til Hizh-
bollah og forholdene på grensen 
mellom Libanon og Israel. Dersom 
det er mulig, så besøker vi en  
militærleir på Hermon. Deretter 
opp på Golanhøydene til Ben Tal 
1.165 moh. Vi får en fantastisk 
utsikt over Syria og vi får høre  
historien om Yom Kippur krigen 
i 1973 og Israels forhold til Syria,  

GalileaBebudelseskirken



SakneKlagemuren 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

militært. Vi fortsetter over Golan 
høydene langs grensen til Syria på 
riksvei 98 og gjør et kort stopp på 
en militærpost. Stopper ved Fred-
sutsikten øst for Genesaretsjøen. 
Så ned til Yarmuk dalen, Gog-
hopens dal, tilbake til Tiberias og 
vårt hotell. Frokost og middag.

Dag 5, lørdag 05. november 
Tiberias - Jerusalem. 
Vi forlater Tiberias og setter kurs-
en ett stykke ned Jordandalen til 
Sakne for et bad. Så inn i Samaria 
til Garisimfjellet 881 moh. Vi får en  
flott utsikt nordover til Mt. Ebal og 
ned til Nablus/Sikem/Sykar. Neste 
stopp er Jakobs Brønn i Sykar hvor 
Jesus satt å møtte den samaritan-
ske kvinne. Vannet er like friskt i 
dag som på Jesu tid og brønnen 
er like dyp. Så tar vi raskeste vei 
tilbake til Jordandalen og kjører 
ned til Qasr El Yehud (Vadestedet) 
hvor Jesus ble døpt av Johannes i 
elven Jordan øst for Jeriko. Så ned 
langs Dødehavet forbi Masada 
til Ein Bokek for et bad i Døde-
havet. Dersom tiden tillater det, 
så besøker vi Jeriko og Elisa kilden. 
Deretter til Jerusalem og vårt hotell 
Prima Royal. Frokost og middag.

Dag 6, søndag 06. november
Hebron - Beer Sheba - Sderot og 
Jerusalem.  

Første stopp i dag er Makpelahulen 
i Hebron, patriarkenes gravsted. 
Så en tur ned til nordre Negev til 
Beer Sheba og og byen Sderot hvor 
vi gjør et kort stopp i museet og til 
utsiktspunktet over Gaza. Fortset-
ter til dryppvannsgrottene i Soreq 
før vi ankommer  Jerusalem. 

Dag 7, mandag 07. november
Jerusalem.  
Vi besøker Yad Vashem, et min-
nesmerke over falne jøder under 
annen verdenskrig. Så besøker vi 
Israels museum og Jerusalem  
modellen. Så til Oljeberget hvor vi 
får en fantastisk utsikt over Jerusa-
lem. Spaserer ned til Getsemane 
hagen og minnes det som her 
skjedde kl. 15.00.
Til sist besøker vi Betania, hvor 
Martha, Maria og Lasarus bodde 
og hvor Jesus overnattet ved flere 
anledninger mens han var i Jerusa-
lem.  Frokost og middag

Dag 8, tirsdag 08. november
Jerusalem. 
Vi begynner dagen med en spaser-
tur (taxi er mulig) til Gordons 
Golgata hvor vi har bestilt time  
kl. 09.00. Etter ca. en times besøk 
her spaserer vi ned til Gamlebyen 
til Betesda Dam, Gabbata hvor 
Jesus ble domfelt, Via Dolorosa 
til Gravkirken. Så ned til Klage-
muren og deretter fri til shopping i 
basarene. Frokost og middag. 
 
Dag 9, onsdag 09. november
Israel - Norge. 
Siste dag hvor vi skal sette kursen 
hjemover. Tidlig frokost. Bussen 
tar oss til flyplassen hvor vi må 
være ca. kl. 06.40. Avreise fra Tel 
Aviv kl. 08.40. Ankomst Istanbul 
kl. 12.05. Avreise fra Istanbul  
kl. 14.35. Ankomst Oslo kl. 16.30.

OVERNATTINGSTEDER 
1.- 2/11 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 
2. - 5/11 Hotel Royal Plaza, Tiberias 
5.- 9/11 Hotel Prima Royal, Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om evtuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.



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   22 000, - pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 7 570,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2030,- 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 Genesraretsjøen

• 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 

Døpeplassen Gråtekirken

Kapernaum 

Getsemane

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


