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Reiseleder:

Svein Tegle 
Håland

 

Bli med på en opplevelsesrik rundreise 

i Israel. vi besøker sentrale steder fra bibelhistorien, 

og Jesu liv og virke. Det blir også anledning til å bade i 

varme kilder, Genesaretsjøen og i Middelhavet. 

09. - 17. november 2022

 

Det Hellige land og sine kjerne områder
 

Israel i Mesterens fotspor

Run-
dreise i Is-
rael



DAGSPROGRAM 
 
Dag 1, onsdag 09. 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 
Jerusalem og vårt hotell Grand 
Court. 
 
Dag 2, torsdag 10. november 
Jerusalem. 
Dagen starter med besøk i  
Gamlebyen hvor vi besøker  
Betesda dam, Gabbata med  
Antonioa-borgen, Via Dolorosa til 
Gravkirken. Vi spaserer ned til  
Klagemuren og deretter ut  
Møkkporten til Davidsbyen hvor vi 
ser Millo og spaserer ned Warren 
Shaft til Gihon kilden hvor Salomo 
ble salvet til konge ned til Siloah 
dammen. Det er nå åpnet en ny 
tunnel fra Siloah dammen og opp 
til det sydvestre hjørnet av  
tempelkomplekset. De som ønsker 
å gå den kan gjøre det. En bør ikke 
ha dårlig ben eller ha klaustrofobi, 
men det er ikke veldig trangt. Vi 
avslutter med besøk i  
Hanegalskirken.  

FLYTIDER
09.11 UTREISE FRA NORGE 
TK 1752 Oslo - Istanbul         11:35    17:30
TK 864  Istanbul - Tel Aviv 20:30  21:40
 
17.11 HJEMREISE FRA ISRAEL  
TK 865 Tel Aviv - Istanbul  08:40  12:05
TK 1753  Istanbul - Oslo      14:35  16:30
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
 

09.-13/11 Hotel Grand Court, Jerusalem 
13. - 16/11 Lake House Hotel, Tiberias 
16.- 17/11 Margoa Hotel, Natanya 
 
Vi tar forbehold om evtuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.

REISELEDER 
Svein Telge Håland   
har vært sogneprest i snart 40 år. 
Han har vært reiseleder til Israel 
flere ganger tidligere.

Dag 3, fredag 11. november  
Jerusalem 
Vi har time i Gordons Golgata  
kl. 10.00. Resten av dagen fri.  
Reiseleder tar oss med på litt  
shopping i Gamlebyen og en 
spasertur til Vest Jerusalem m.m. 
Vi har ikke buss og guide i dag. 

Dag 4, lørdag 12. november
Jerusalem. 
Vi begynner  dagen på 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. 09.30. Deretter tar 
bussen oss til Yad Vasheim,  
minnesmerke over falne jøder  
under annen verdenskrig. Så 
besøker vi Hyrdemarkene og  
Betlehem. Her må vi ha med oss en 
palestinsk guide. 

Dag 5, søndag 13. november 
Jerusalem - Tiberias. 
Vårt første besøk i dag blir byen 
Betania hvor Martha, Maria og  
Lasarus bodde og hvor Jesus ofte 
var på besøk, fortsetter gjennom 
Juda-ørkenen og ned til  
sørenden av Dødehavet til Ein 
Bokek for å bade i Salthavet.  

Yad VashemGravhagen



KapernaumKlagemuren 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Underveis får vi høre om  
Masada borgen og jødenes kamp 
mot romerne i Årene 70 - 73 e.kr. 
På vei tilbake, stopper vi ved Jordan 
elven i Qasr El Yehud hvor Jesus 
ble døpt av Johannes i elven Jor-
dan. Opp Jordandalen til Et Shean. 
Deretter opp til Tiberias og Lake 
House hotell. På dette hotellet 
har vi gratis inngang til de varme 
kildene og adgang til å bade i 
Genesaretsjøen. 
 
Dag 6, mandag 14. november
Områdene ved Genesaretsjøen.  
Vi begynner dagen med besøk 
i Magdala fiskelandsbyen hvor 
Maria Magdalene kom fra. Deretter 
besøker vi Bergprekenstedet. De 
som vil, spaserer ned til Mensa 
Kristi hvor Jesus møtte disiplene 
etter oppstandelsen (Jo.21).  
Fortsetter til Jesu egen by  
Kapernaum. Så over til østsiden av 
Genesaretsjøen til kibbutz Ein Gev 
for lunsj. På ettermiddagen ta vi 
båt over sjøen tilbake til Tiberias og 
vårt hotell. 

 
 

Dag 7, tirsdag 15. november
Nordre Israel og Golan  
Vi setter kursen mot nord til  
Naftalifjellene til kibbutz Misgav 
Am et lite steinkast fra det  
libanesiske grensegjerdet. Her får vi 
høre om konflikten mellom  
Hisbollah i Libanon og Israel.  
Herfra fortsetter vi opp til Golan 
og fjellet Ben Tal 1.165 moh. Vi får  
en fantastisk utsikt over Hermon 
fjellet, Golan høydene og langt inn 
i Syria. Vi fortsetter over platået og 
ned Yarmukdalen (Gohopensdal) 
tilbake til Tiberias og vårt hotell. 

Dag 8, onsdag 16. november
Tiberias - Samaria - Netanya 
Vårt besøk i dag blir Nasaret hvor 
vi besøker Bebudelseskirken og 
Nasaret Village, en liten by som de 
antar at Nasaret så ut på Jesu tid. 
Vi kjører opp på utsiktspunktet  
Precription på østsiden av byen 
hvor vi ser over til byen Nain og 
utover Harmagedon sletten like til 
Gilead og kongeriket Jordan.  
Fortsetter over Harmagedon  
sletten og ned Jordandalen til  
Mehola og inn på riksvei 678 til 
Sikem og Jakobs brønn i Sykar. Vi 
rekker også et besøk på Garisim 
fjellet før vi kommer til badebyen 
Netanya og hotell Margoa. Regner 

med at vi rekker en dukkert i  
Middelhavet. 

Dag 9, torsdag 17. november
Isarel - Norge. 
Siste dag hvor vi skal sette kursen 
hjemover. Bussen tar oss til  
flyplassen hvor vi må være ca. 
kl. 05.30. 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   22 170, - pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 7 590 ,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2080,- pr. 

november 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

• Corona forsikring, nok 70,- pr. person 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 70 USD pr. person

• Corona tester ved innreise og i Israel 

Hummus og falafel Gråtekirken

Betlehem 

Utsikt 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 35  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


