
Rundreise i Israel

 
Høsttur til Bibelens land

Turteam:
Oddbjørn Stjern 

Ole J. Storflor

 
En spennende rundreise der vi får opplevet det 
Hellige landet varierte landskap. Vi besøker  
historiske steder som vi kjenner fra fortellinger i Bibelen, 
får besøke menigheter og høre om deres arbeid og  
hele tiden har vi Bibelen som guidebok. 
Velkommen på tur!  

09. - 18. oktober 2022



DAGSPROGRAM  
 
SØNDAG 09. OKTOBER
REISE TIL ISRAEL 

Avreise fra Trondheim til Israel. Vår 

bussen venter på flyplassen og vi blir 

kjørt til hotellet i Tel Aviv, for innsjekk og 

overnatting. 

MANDAG 10. OKTOBER 
TEL AVIV OG JAFFA 

I dag skal vi først besøke Bibelbutikken i 

Ben Yehuda gaten i Tel Aviv. Så besøker 

vi Immanuel-kirken og hører litt om 

arbeidet der. Etterpå drar vi til Jaffa som 

vi kjenner fra bibelhistorien om Jona og 

vi får se huset til Simon garveren, der 

apostelen Peter fikk et budskap fra Gud. 

Jaffa har også mange små, fine kunstbu-

tikker. De som ønsker, kan spasere langs 

den nydelige strandpromenaden tilbake 

til hotellet. 

 

TIRSDAG 11. OKTOBER
TEL AVIV - CÆSAREA VED HAVET - 

KARMELFJELLET - HAIFA - TIBERIAS 

Vi sjekker ut og begynner på rundreisen. 

Turen i dag går først langs kysten nordo-

ver. Første stopp er Cæsarea ved havet, 

byen som var den romerske lands- 

høvdingens residens. Det var her apos-

telen Peter møtte Kornelius, den romer-

ske offiseren som kom til tro på Jesus. Vi 

fortsetter opp på Karmelfjellet der Elias 

sloss med Baal-prestene. Herfra er det 

flott utsikt over frodige jordbruksmark-

er. Så kjører vi til Haifa, hvor vi besøker 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 09. OKTOBER 

SK347 TRONDHEIM - OSLO     08.40 09.35

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11.20  16.10

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

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 18. OKTOBER 

TK 785 TEL AVIV - ISTANBUL   10.30  12.50

TK 1753 ISTANBUL - OSLO         14.05  17.00 

SK370 OSLO - TRONDHEIM     19.45   20.35

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
08.-11/10  GRAND BEACH HOTEL, TEL AVIV 

11.-15/10   RESTAL HOTEL, TIBERIAS 

15.-18/10  JERUSALEM TOWER HOTEL   

 

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM 
Oddbjørn Stjern har hatt så og si hele sin  

arbeidstid i misjon og menighet. Han har vært 

ansatt både i Indremisjonen (Normisjon) og  

Israelsmisjonen. De siste årene har han vært 

prest i Den Norske Kirke. Dette blir hans sju-

ende tur i Israel, andre gangen som reiseleder. 

Han er særlig opptatt av å følge utviklingen i 

den messianske bevegelsen, og har lagt til rette 

for at gruppen også blir kjent med den. Kvelds-

samlingene blir Oddbjørns spesielle ansvar. 

Med oppsummering av dagen, forberedelse 

til neste, og med å ivareta viktige perspektiv. 

Sammen med Ole vil han også sørge for god 

sang og musikk.

Ole J. Storflor er en erfaren reiseleder, både i 

inn- og utland. Med god oversikt, blikk for den 

enkelte deltaker, og med et glimt i øyet leder 

han sine grupper. Israel har han besøkt en rekke 

ganger, også som reiseleder. Han kjenner godt 

alle deler av landet, og både dets bibelskhis-

toriske og aktuelle historie. Han vil gjerne bidra 

til at reisen blir en unik opplevelse.  Hans 

yrke har vært innen helseadministrasjon, 

bl.a. som generalsekretær for Lukas Stiftelsen 

og leder/rådgiver ved Trondheim Hospital. 

Eliaskirken og får innblikk i deres arbeid 

i menigheten, før turen går til Tiberias, 

hvor vi skal bo de neste 3 nettene.

ONSDAG 12. OKTOBER 

RUNDT OG PÅ GENESARETSJØEN 

Dette blir en roligere dag, men med tid 

til refleksjon. Vi skal besøke de kjente 

plassene rundt Genesaretsjøen. Vi start-

er med Magdala, drar så opp til Salig-

prisningens berg, spaserer ned til Peters 

fiskehavn og besøker Kapernaum, Jesu 

by. Som avslutning av dagens program 

drar vi på en båttur på Genesaretsjøen. 

 

TORSDAG 13. OKTOBER 
NORDLIGE GALILEA OG GOLAN 

Etter frokosten går turen til Safed, den 

høyestliggende by i Israel. Her blir det 

anledning til å gå litt i gatene. Så kjører 

vi langs grensen til Libanon, krysser 

Huladalen og besøker Caesarea Filippi, 

der Peter bekjente «du er Messias, den 

levende Guds sønn». Vi kjører videre 

opp til den frodige Golanhøyden med 

fjellet Bental. Herfra kan man se langt 

over grensen inn i Syria.

 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

FREDAG 14. OKTOBER 
KANA, SIPPORI, NASARET OG OPP 

TIL JERUSALEM 

Vi sjekker ut og drar til Kana, der Jesus 

gjorde vinunderet, så drar vi videre til 

Sippori, stedet som Josefus kalte for 

Galileas ære. Så kjører vi til Bebudelses 

kirken i Nasaret, der Maria fikk budska-

pet om at hun var utvalgt til å være mor 

til Jesus. Så kjører vi til døperstedet Kaser 

el Yahud. Her ble Jesus døpt av Johannes 

døperen og det var også her Israelsfolket 

krysset Jordan og kom inn i det hellige 

landet under ledelse av Josva. Siste del av 

turen går opp til Jerusalem, Israels hov-

edstad, der vi skal bo resten av tiden.  

 

LØRDAG 15. OKTOBER 
I JESU FOTSPOR I JERUSALEM

Første plassen vi skal besøke i dag er 

Oljeberget. Så går vi ned til Getsemane, 

der Jesus ble tatt til fange i hagen. Vi går 

inn Løveporten og går opp Via Dolo-

rosa til Gravkirken. Det blir også litt tid 

i gamlebyen, vi besøker Vestmuren før 

vi drar til Gravhagen, der vi skal ha en 

nattverdstund sammen. De som vil, kan 

dra på Lysshowet i det gamle Citadellet 

(ikke inkludert), én av kveldene.   

SØNDAG 16. OKTOBER 
YAD VASHEM OG BETLEHEM 

Vi starter dagen med et besøk på Yad 

Vashem, Holocaust-museet. Så går turen 

til Jesu fødeby Betlehem. Her besøker vi 

Fødselskirken og Hyrdemarkene. Så drar 

vi tilbake til Jerusalem og besøker  

Caspari studiesenter som vil orientere 

oss om den messianske bevegelsen i for-

tid og nåtid. En ny, interessant studie er 

oppmuntrende lesning. Vi må også unne 

oss tid til å oppleve ulike miljøer i byen, 

det er mye å velge i.  

 

MANDAG 17. OKTOBER  

DØDEHAVET - EIN GEDI- MASADA 

I dag drar vi ned til Dødehavet. Vi kjører 

forbi Qumran og får høre om Dødehavs-

rullene som ble funnet her. Så går vi en 

tur opp til hulen, der David gjemte seg 

foran kong Saul i Ein Gedi nasjonalpark. 

Neste stopp blir  Masada, fjellborgen 

som ligger på et fjellplatå og har god 

utsikt over Dødehavet. Etter omvisnin-

gen her drar vi til Ein Bokek, der vi får 

bade litt i det ramsalte vannet. Vi drar 

så tilbake til Jerusalem. Om tiden tillater 

det stopper vi ved Fountain of Tears i 

Arad. 

TIRSDAG 18. OKTOBER  
HJEMREISE 

Transfer til flyplassen og avreise kl 10.30 

fra Tel Aviv. Vi ankommer i Trondheim  

kl 20.35.

Ved minimum 25 betalende 
Turpris fra Trondheim  

Kr 23.950.- i DOBBELTROM

Enkeltromstillegg: kr 8700,- (begrenset 

antall)

 

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Trondheim - Tel Aviv t/r, 

(inkl. flyskatt kr 2455,-  pr. desem-

ber - 21, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt 

program

• Opphold på valgte overnattingsst-

eder i dobbeltrom inkl. halvpensjon 

(dvs. frokost og middag)

• Inngangspenger til besøkessteder i 

henhold til program

• Skandinavisktalende guide

• Norsk reiseledelse 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør 

ca.86 USD pr. person

• Lysshow i Jerusalem ca. kr 135,- per 

person

• Covid-19 test før/under/etter avreise 

i Norge og Israel (ihht. gjeldende 

innreisekrav). 

• Covid- 19 forsikring som gjelder un-

der oppholdet i Israel (obligatorisk) 

kr 80,- pr. person  

NB! Erstatter ikke reiseforsikring!



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

Gråtekirken

Gravhagen

Amfi teater Cæsarea v/havet

Gravhagen

Dødehavet

Gravkirken

Getsemane

Haifa

Basargatene

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

https://Plussreiser.no/reiser/rundreise-i-israel-15 

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 (vinteren 2021/USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING: Klikk på linken 
eller skann QR-koden


