
Det profetiske ord i Bibelens land og blant hans folk Israel

 
Rundreise med fridager i Netanya

Turteam:
Ariel Frøytland

Jørgen Tønnessen

På denne turen besøker vi Tiberias, Tabor fjellet, 
Sachne, Jerusalem, Betlehem, Hebron, Samaria, Judea, 
Golan, Galileasjøen, Dødehavet og mange flere steder 
som vi kjenner fra bibelfortellingene.  
Vi avslutter med fridager i Netanya der man kan bade i Middelhavet,  
lytte til bibelundervisning og la alle inntrykkene fra turen synke inn.  
Turen går i samarbeid med Roald Nøkland og Rune Telhaug

14. - 25. september 2022



TURPROGRAMM 
 
ONSDAG 14. SEPTEMBER 
NORGE - TIBERIAS 
Vi reiser fra Oslo med Turkish Air via Is-

tanbul til Tel Aviv. På flyplassen i Tel Aviv 

står buss og venter for å kjøre gruppen til 

hotellet vårt i Tiberias. 

 

TORSDAG 15. SEPTEMBER 
GENESARETSJØEN -TIBERIAS – 

ARBELHØYDEN 

Vi sover ut litt, etter en lang reise i 

går. Så starter vi dagen med båttur på 

Genesaret-sjøen. Besøker «Jesu by» 

Kapernaum. Etter lunsj kjører vi opp til 

den flotte Arbel høyden, hvor vi skal gå 

en flott tur ute i naturen. En uforglem-

melig start på vår rundtur i det Hellige 

Land Israel. 

 

FREDAG 16. SEPTEMBER 
GALILEA –GENESARETSJØEN –DAN 

–GOLAN 
I dag starter vi for fullt vår rundtur i 

Israels land. Vi starter tidlig. Første 

stopp blir Tabga ved Genesaretsjøen.  

Deretter reiser vi helt til det nordlige 

Israel, til Dan, hvor vi blant annet skal 

få se «Abrahams port», og Midt-Østens 

største vannkilde; Ein Dan. Så kjører 

vi til Banjas (Caesarea Filippi) (Mat. 

16.13, Mark.8.27), hvor det ble klart for 

disiplene at Jesus var jødenes Messias. 

Stiger opp på Golan høydene, besøker 

Ben Tal høydene, med dens flotte utsikt 

til Hermon fjellet og langt inn i Syria. Så 

retur til vårt hotell i Tiberias. En flott dag, 

med Bibelen som den store guidebok!  

 

Kl 20.30 etter Shabbats måltidet på 

hotellet, har vi en fellessamling, med 

orientering om programmet for de neste 

dagene, et Ord for shabbaten,  

frie vitnesbyrd og sang. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 14.SEPTEMBER 

SK210    KRISTIANSAND-OSLO  08:50 09:35

TK1752 OSLO - ISTANBUL          11:20  16:10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV   18:20  20:20

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 25.SEPTEMBER 

TK 785 TEL AVIV - ISTANBUL    10:30  12:50

TK 1753 ISTANBUL - OSLO          14:05  17:00 

SK223   OSLO - KRISTIANSAND  20:00 20:45 

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
14.-18/9  Golan Hotel, Genesaretsjøen 

18.-21/9     Prima Royal Hotel, Jerusalem 

21.-25/9     King Solomon Hotel, Netanya 

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE

Jørgen W. Tønnessen fra Kris-
tiansand er fisker og forkynner, og 
har vært reiseleder til Israel mange 
ganger.
 
Ariel Frøytlander koordinator i  
stiftelsen; Lev Leman Israel, som 
yter hjelp til nye immigranter i Israel. 
Arbeidet har pågått siden 1986. Han 
har bodd i Israel i mange år, snakker 
hebraisk og har vært reiseleder til 
landet mange ganger. Han er også 
autorisert guide i Israel. 

LØRDAG 17. SEPTEMBER 
ØVRE OG NEDRE GALILEA MED 

SACHNE 

I dag reiser vi vestover, og vårt første 

stopp blir i Nazareth hvor vi besøker fjel-

let «Har Hakfitza» med utsikt over store 

deler av byen, over Harmageddo-sletten, 

Tabor fjellet, Gilboa fjellet, Manashe 

høydene, og deler av Karmel fjellet. Her 

leser vi aktuelle skriftsteder i Guds Ord, 

som gjengir historiske begiven-heter som 

her har skjedd: Om Debora og Barak i 

Dommernes bok kap. 5, Om Gideon og 

Midianittene i kap. 7, og i fra Lukas kap. 4 

versene 16 –30, om da Jesus blir forkastet 

av sine egne i sin egen hjemby. Deretter 

til Mochaka på Karmel fjellet, hvor Elias 

kjempet mot de falske Baal-profetene! 

Etter lunsj drar vi til Tabor fjellet, for så 

å avslutte dagen i «Gan Eden» Paradiset 

Sakne (Gan Hashlosha). Her kan vi nyte 

varmen, sol og de flotte vannbassengene, 

som holder 28 varmegrader året rundt. 

En fantastisk plass. Deretter «hjem» til 

vårt hotell i Tiberias.For den som enda 

har energi til det, kan det anbefales å ta 

en tur på byens flotte Strandpromenade 

i det Shabbaten går ut, og en ny uke 

starter i Landet. 

 

SØNDAG 18. SEPTEMBER 
JORDANDALEN TIL DØDEHAVET, EIN 

GEDI, OG JERIKO 

Vi forlater Galilea for denne gangen og 

reiser nedover Jordandalen. Vårt første 

stopp blir Jesu dåpsplass nede ved Jor-

danelven, nær Jeriko. Neste stopp blir Ein 

Gedi. Det var her David gjemte seg for 

Kong Saul. Vi går en rundtur i det flotte 

Naturreservatet.Så til Dødehavet, hvor 

selvfølgelig alle få tilbud om å bade i Dø-

dehavet, her; hvor alle, kan lese hebraisk 

flytende. Vi tar en god stopp her, slik at 

alle som vil, kan få testet flyteegenskap-

ene og smurt seg inn med “helsebringen-

de” gjørme. Før vi stiger opp til Jerusa-



Velkommen på en uforglemmelig tur!

lem, gjør vi et kort besøk i Palmestaden 

Jeriko og ved «Sakeus treet».  

 

MANDAG 19. SEPTEMBER 

RUNDTUR I SAMARIA  

I dag starter vi tidlig. Det blir en fantas-

tisk dag. Vi kjører til Hertzel høyden, 

hvor vi skal gjøre et kort, men svært 

viktig, besøk ved Yad Vashem, Holocaust 

museet. Så reiser vi nordover, og stiger 

opp på Israels fjell, til Samaria, og «van-

dre i Abrahams fotspor». Vi besøker bl.a. 

Har Bracha fjellet, Utsiktspunktet fra 

Har Gerisim fjellet, hvor vi kan se ned til 

Josefs grav, Jakobs brønn, og byen Sikem 

(Schem/ Nablus). Alon Moreh, og på 

vår veg til Jerusalem, stopper vi i Shilo, 

hvor paktens Ark, og Tabernaklet i sin tid 

stod. En lang og uforglemmelig dag! 

 

TIRSDAG 20. SEPTEMBER 

HEBRON –HERODIUM -BETLEHEM 

Om gårsdagen var et høydepunkt for 

mange av dere, vil nok også denne dagen 

bli det. Vi reiser i dag til Hebron, og 

besøker bl.a. Machpela hulen. Det som 

etter jødisk tradisjon er graven til bl.a. 

Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob 

og Lea. (Rachels grav kjørte vi forbi ved 

krysset til Betlehem). Videre kjører vi  

igjennom Kiryat Arba, på vår vei til 

Herodium. I dette flotte fest-ningsverket 

ute i Judea ørken ble Herodes grav fun-

net for noen år siden. Vi går igjen-nom 

de underjordiske gangene, hører histo-

rien og beskuer en uforglemmelig utsikt 

til store deler av Judea, i alle ret-ninger.

Deretter til Davids by, og Jesu fødeby; 

Betlehem. Fødselskirken og hyrde-

markene er våre mål her!

 

ONSDAG 21. SEPTEMBER 
JERUSALEM 

Tenk vi er i Guds by: JERUSALEM! Vi 

starter med besøk i Gordons Golgata; 

Gravhagen. Deretter panoramautsikten i 

fra Oljeberget over byen, og ser bymuren 

og Tempelplassen godt her ifra. I dag 

skal vi få se store deler av denne utrolig 

flotte byen. En dag som vil sitte igjen 

som et helt klart høydepunkt på turen. Vi 

vandrer ned i Kedron dalen, og besøker 

«Alle Nasjoners Kirke», før vi stiger 

opp på Zions berg, for å se bl.a. Kong 

Davids grav og «Øvresalen» hvor Jesus 

holdt nattverd med sine disipler (Mark. 

14.13, Luk. 22.10-38, Matt. 26.17-29, 

Ap.gj. 1.13, og Ap.gj. 2 Pinse). Så går vi 

inn i Gamlebyen og starter for fullt vår 

oppdagelsesferd i det helt unike Jerusa-

lem. Vi vandrer gjennom Cardo gaten, 

som var hovedgaten i Jerusa-lem for 

2000 år siden. Vi besøker Vest-muren 

/ Klagemuren og vandrer deler av Via 

Dolorosa, til Gravkirken (Matt. 27.33-57, 

28.10). Og selvfølgelig be-søker vi de 

fargerike og uforglemmelige basargatene 

i byen!Et langt liv er ikke nok til å få se 

alt i Jerusa-lem. I dag har du fått sett og 

«smakt» litt på det som er et minimum, 

ved et besøk her! Vi sier så på gjensyn til 

Jerusalem for denne gang, og reiser til 

vårt hotell i Netanya.

TORSDAG 22. SEPTEMBER 

FRIDAG I NETANYA VED 

MIDDELHAVET 

Det er nydelig å kjenne sommervarmen. 

Og se sol og blå himmel. Vi har enda ca. 

27`C i Middelhavet. Dagen er din. Kos 

deg. Reiseledere står klare til å hjelpe, 

om du trenger hjelp eller ideer for hva du 

skal finne på.  

Tilbud for dagen:  

Valgfri tur (ikke inkl. i prisen): 

08.00 –17.00 Til Judea lavland (Hash-

vela, Lachish, Beit Guvrin/Marasha, Tel 

Aseka og Emek E`ala, hvor David slo 

Goliat).  

Ekstra tur -pris v/min. 10 betalende  

Prisen kommer snart 

Kr  XXXX,-pr. person (tillegg kommer 

USD 9 pr. person i tips til sjåfør og 

guide.) 

 

Kl. 20.30 Bibelhalvtime ved Jørgen W. 

Tønnessen  

 

FREDAG 23. SEPTEMBER 
FRIDAG I NETANYAVED MIDDEL-

HAVET 

Du har fri til å gjøre det du har mest lyst 

til, her i Netanya. Tilbudene står i kø, 

og som sagt, reiselederne står klare til 

å hjelpe deg, om du trenger det. Nyt 

dagen!  

Tilbud for dagen:  

Kl. 09.00 Bibelhalvtime ved Jørgen  

Kl. 10.00  Vandretur gjennom byen til  

                     det store fredagsmarkedet. 

Kl. 20.30 Etter shabbatsmåltidet på  

                      hotellet; Hyggekveld med  

                      sang og vitnesbyrd. 

 

LØRDAG 24. OKTOBER 

FRIDAG I NETANYAVED MIDDEL-

HAVET 

Det er shabbat, og vi nyter fridagen og 

ukens helligdag sammen med folket. 

Tilbud for dagen: 

Kl. 09.00 Bibelhalvtime ved Jørgen  

Kl.17.30     Fellessamling, hvor vi opp- 

summerer våre opplevelser, og tegner 

inn på våre karter hvor vi har vært, samt 

evaluerer litt fra turen. 

ca. kl. 20.30 går i vi ut på byen sammen 

(for den som har lyst), i det Shabbaten er 

over, og en ny uke starter. 

 

SØNDAG 25. SEPTEMBER 

HJEMREISE 

Vi sjekker ut av hotellet, og blir fraktet 

med buss til Ben-Gurion flyplass i Tel-

Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjensyn, til Isra-

el for denne gang, og gleder oss allerede 

til neste tur.



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 22.450,-

Enkeltromstillegg: kr 9.500,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra KRS kr 2.200,-

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 1960,- pr. 

november 21, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Skandinavisktalende guide

• Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider og drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 85 USD pr. person

• Ekstra utfl ukt 22. september 

• Covid-19 test før avreise fra Norge, ved ankomst Israel, evt. 

under turen og ved hjemreise (ihht. gjeldende regler)

• Covid-19 forsikring som gjelder under oppholdet i Israel  

(obligatorisk)

Tekst

Genesaretsjøen

Basargatene 

Utsikt fra Arbelhøyden

Judea ørkenen

Sachne

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 endrin i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 2022/USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


