
Fokus: Negev ørkenen, Judea og Samaria og Jerusalem

Ordet og Israels medarbeidertur 
til Israel

Turteam:
Gordon Tobiassen 

Arne Rein Dahl

 
For tredje gang inviterer vi Ordet og Israels  
medarbeider til en studietur i Israel.  
Dette er en anledning til å lære mer om landet og folket.  
Dette er en tur for opplæring og inspirasjon av alle våre  
medarbeidere, styremedlemmer, tilsatte, fylkesledere,  
gruppeledere, sammen med ektefelle. 

14. - 23. oktober 2022



meget aktuelle områder i dag. 
 - noe vi regner med bare vil fort  
   sette. 

- Det er viktig for oss å treffe 
mennesker som kan gi oss god 
kunnskap. 

- Vi vil også prioritere kvelds-
samlinger, for å sette av tid til at 
gruppen kan  samtale om det vi ser 
og opplever. Slik kan vi gi hveran-
dre inspirasjon til videre arbeid 
hjemme. 

- Ordet og Israel har flere prosjek-
ter vi støtter i Israel. Lev Leman er 
veldig viktig for oss. Ariel Frøytland 
kjenner landet og folket meget 
godt og kan hjelpe med å finne in-
teressante mennesker vi kan møte.I 
tillegg vil vi også se hvordan vi 
skal prioritere møte med de andre 
prosjektene: Smadjas bibeltrykkeri 
(Keren Ahvah Meshihit,  
www.kerenahvah.org ), Naim 
Khoury og hans menighet i Betle-
hem (eller sønnen og hans menigh-
et i Jerusalem). Vi tenker også å 
invitere noen fra Israel College of 
the Bible i Netanya til å besøke oss i 
Jerusalem.

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 14. OKTOBER

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11.20  16:10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV   18.20  20.20

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 23. 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 
14.-16/10 Eshel Hashomron, Ariel 

16.-20/10  Prima Kings Hotel, Jerusalem 

20.-22/10 Desert Iris Hotel, Yeruham 

22.-23/10 Leonardo Plaza, Ashdod 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE

Gordon Tobiassen   
Arne Rein Dahl

Ordet og Israel vil sponse en del 
av turprisen, derfor legger vi opp 
et program hvor vi sammen kan 
lære. 

- Dette er ikke en «vanlig» israels-
tur. Vi ønsker å lære mer sammen 
og å utdype fellesskapet mellom 
medarbeiderne.. 

- Mye skjer i Israel og Midt Østen i 
dag. Informasjonen som kommer 
til oss gjennom media er mildest 
talt meget mangelfull! Derfor er 
det viktig at vi er strategiske når vi 
planlegger. Hva er aktuelt, hva bør 
vi se og hvem skal vi møte som kan 
hjelpe oss til bedre forståelse for 
det som skjer.

- Denne gangen konsentrerer vi 
oss om Negev, Judea med Jerusa-
lemsområdet og Samaria. Dette er 

Nedenfor skisserer vi i dagspro-
grammet steder vi vil besøke og 
lære mer om. Detaljer blir fast-
lagt når turen nærmer seg, fordi 
vi må vurdere dagens situasjon i 
området og når vi kan treffe men-
nesker mm. Vi kan likevel love et 
rikholdig og interessant program.  
Altså, - programmet er ikke ferdig 
før turen er ferdig!!

TURPROGRAMM

DAG  1 - (FREDAG 14. OKT.)
REISEDAG 

Utreise fra Gardermoen 11.20, mel-
lomlanding Istanbul, Ankomst Tel 
Aviv 20.20.  Vi kjører til Ariel (ca 
58 km) og tar inn på Hotel Eshel 
Hashomron.

DAG 2 + 3 (LØRDAG 15. OG 
SØNDAG 16. OKT.) 
SAMARIA 

Sabbat. Akklimatisering. Bli kjent i 
gruppen. Dette er 6. dag i Løvhyttef-
esten. Vi er i det sentrale bibelske 
området og vil konsentrere oss om å 
forstå nåtiden i lys av historien. Dette 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

er et område som er høyaktuelt i 
dagens politiske situasjon. Vi prøver å 
få kontakt med mennesker som lever 
i spenningsfeltet med bosettingspoli-
tikk og annet. Vandring i bibelhagen. 
Søndag ettermiddag reiser vi til Jeru-
salem, ca 90 km. 

DAG 4 - 6 (MANDAG, 17., 
TIRSDAG 18., ONSDAG 
 19. OKT.)

JERUSALEM 

Vi bor på Prima Kings Hotel. Mandag 
er «Den siste, den store dag i høyt-
iden» (Joh. 7,37), også kalt Simchat 
Torah. Da er det gledesfest og vi kan 
dele oss i mindre grupper for å gå til 
synagogene og til Vestmuren for å 
oppleve dans med Torah-rullene mm.

Tirsdag og onsdag: Møte med men-
nesker og interne samlinger i grup-
pen mm. Vi besøker Yad Vashem og 
Garden Tomb. 

DAG 7 + 8 (TORSDAG 20. OG 
FREDAG 21. OKT.) 
ØRKENEN BLOMSTRER 

Tidlig torsdag morgen kjører vi til 

Negevørkenen, ca 150 km. Vi skal bo 
på Desert Iris Hotel i Yeruham.

 Her skal vi oppleve fantastiske jord-
bruksområder i ørkenen og mye mer.

Sabbaten starter fredag kveld. 
 

DAG 9 (LØRDAG 22. OKT.) 
LANGS GAZASTRIPEN TIL 
ASTHDOD 

Leonardo Plaza Hotel, Ashdod 
På veien nordover fra Negev (ca 125 
km) er det flere interessante steder. 
I Asdod besøker vi Karmels sjømann-
skirke, som vi kan få leie, spesielt til 
ungdomsturer. 

DAG 10 (SØNDAG 23. OKT) 
HJEMREISE 

Vi er kommet til hjemturen, det blir 
tidlig avreise fra Ashdod (ca 50 km 
til flyplassen), Fly avg fra Ben Gurion 
airport 10:30, ankomst Oslo 17:00.

VED MIN. 40 BETALENDE 

TURPRIS FRA OSLO

KR 17000,-* 

*Foreløpig turpris forutsetter min. 
40 betalende

ORDET OG ISRAEL sponser en 
del av turprisen, når vi vet hvor 
mange som blir med på turen

setter vi endelig prisen ut fra hvor 
mye den enkelte blir sponset med. 
Se for øvrig egen informasjon fra 
Ordet og Israel vedr. turen.

 

ENKELTROMSTILLEGG  

KR 9300,- 

 
Tilslutningsbilletter fra andre byer 
i Norge på forespørsel

Inkludert i prisen:  
- Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r (inkl.  
  flyavgifter kr 1980,- pr. nov - 21, kan  
  endre seg noe) 
- Rundreisen i henhold til oppsatt    
  program 
- Inngangspenger til besøks steder i  
   henhold til program

- Opphold på valgte overnattings- 
   steder i dobbeltrom inkl. halv- 
   pensjon (dvs. frokost og middag)

- Skandinavisktalende guide  
- Norsk reiseledelse

Ikke inkl. i turprisen: 
- Øvrige måltider

- Drikke til maten

- Enkeltromstillegg 
- Reise- og avbestillingsforsikring

- Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør     
   ca. USD pr. person 
- Covid-19 tester før/under/etter  
  turen i Norge og Israel (ihht.  
  gjeldende forskrifter fra norske og    
  israelske myndigheter) 

- Covid-19 forsikring som gjelder  
   under oppholdet i Israel (0bliga   
   torisk) - erstatter ikke reiseforsikring,   
   men er en ekstra trygghet) 



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

Tekst

Yad Vashem

Tekst

Ashalim Solkraft i NegevSolnedgang i Samaria

Basargate 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 40 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser desember 2021/USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


