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    Reiseledere:
    Bjarne Bjelland og  
    Jostein Bjerga

 

Velkommen med på rundreise i Israel.  
På denne turen besøker vi sentrale steder som 
er kjent fra Bibelshistorien. 

19.oktober. - 28. oktober 

 

  

Rundtur i Israel i regi av  
MIFF Stavanger



DAGSPROGRAM 
 
Dag 1, onsdag 19. oktober
Utreisedag, Norge - Israel. 
Avreise fra Stavanger kl. 08.25 
med SK 4010. Ankomst Oslo kl. 
09.20. Avreise fra Oslo kl. 11.20 
medTK 1752. Ankomst Istanbul 
kl. 16.10. Avreise fra Istanbul kl. 
18.20. Ankomst Tel Aviv kl. 20.20.

I Israel blir vi møtt av vår sjåfør som  
kjører oss til hotell Metropolitan i 
Tel Aviv.  
 
Dag 2, torsdag 20. oktober 
Tel Aviv - Tiberias.  
Vår guide og sjåfør møter oss og 
tar oss opp langs Middelhavet 
til Cæsarea hvor vi ser teateret, 
ruinene til Herodes palass, Hippo-
dromen og deler av korsfarerbyen. 
Videre opp på Karmel-fjellet hvor 
vi har en fantastisk utsikt til  
Middelhavet og Harma-  
geddon sletten og over til Galilea. 
Turen fortsetter til Nasaret hvor vi 
besøker Bebudelseskirken, 
Maria-kilden og utsiktspunktet  
Precipice hvor vi ser over til  
fjellet Tabor og byen Nain m.m. Vi 
fortsetter så til Tiberias og hotell 
Leonardo Club. 

FLYTIDER
19.10 UTREISE FRA NORGE  
SK4010 Stavanger - Oslo     08:25 09:20  
TK1752 Oslo - Istanbul        11:20    16:10
TK788 Istanbul - Tel Aviv   18:20  20:20 

28.10 HJEMREISE FRA ISRAEL  
TK785 Tel Aviv - Istanbul   11:20   12:50
TK1753  Istanbul - Oslo      14:05  17:00 
SK4049 Oslo - Stavanger   18:55  19:45 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

REISELEDERE 
Bjarne Bjelland er nestformann i 
MIFF Stavanger og fylkessekretær i 
“Ordet og Israel”. Han har jobbet 
som volontør i Sar El i Israel i to peri-
oder. Tidligere bystyrerepresentant 
i åtte år for Krf i Stavanger. Han har 
vært i Israel mange ganger tidligere 
og er opptatt av Israel både politisk 
og bibelsk. Aktiv skribent i media 
hvor Israel settes på kartet.

Jostein Bjerga er medlem av MIFF-
styret i Stavanger. Han har bred 
erfaring fra indremisjonsarbeid 
i Stavanger gjennom Ungdom i 
Oppdrag, Stavanger Indremisjon 
og IMI-kirken. Gjennom å ha job-
bet som volontør i Sar El i Israel i to 
perioder har han fått et godt innblikk 
i landet og folket.

Dag 3, fredag 21. oktober  
Områdene ved Genesaretsjøen. 
Dagen begynner med å besøke 
Magdala og Bergprekenstedet. 
Herfra kan de som har lyst spasere 
ned til Mensa Kristi hvor Jesus 
møtte disiplene etter opp- 
standelsen. Videre går turen til Jesu 
egen by, Kapernaum, før bussen 
tar oss over til østsiden til kibbutz 
Ein Gev for lunsj. Her pleier det å 
stå St. Peters fisk på menyen. Etter 
et bad i Genesaretsjøen for de som 
ønsker dette, tar vi båten tilbake til 
Tiberias og hotellet.

 

Dag 4, lørdag 22. oktober
Nordre Israel og Golan 
Vi kjører opp til Nafatlifjellene 
langs grensen til Libanon og til 
kibbutz Misgav Am hvor vi får høre 
om Israels forhold til Hizbollah 
og forholdenepå grensen mellom 
Libanon og Israel. Deretter tar vi 
turen opp til Golanhøydene til  
fjellet Ben Tal ca. 1.165 m over 
havet. Vi får en fantastisk utsikt 
over til Syria og får høre historien 
om Jom Kippur-krigen i 1973 og 
Israels forhold til Syria. Vi stopper 

GenesaretsjøenKamernaum

OVERNATTINGSTEDER 
19 - 20/10 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 
20 - 23/10 Leonardo Club, Tiberias 
23 - 24/10 Hotel Daniel, Ein Bokek
24 - 28/10 Grand Court,  Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om evntuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.



KlagemurenNasaret 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

ved den gamle forsvarsverkene Bet 
Hillel. Fortsetter så over  
Golandhøydene langs grense til 
Syria på riksvei 98, gjør et kort 
stopp på en militærpost like ved. 
Øst for Genesaretsjøen stopper 
vi ved Fredsutsikten før vi tar til 
Yarmuk-dalen (Gohopens dal) og 
tilbake til Tiberias og vårt hotell.  

Dag 5, søndag 23. oktober 
Tiberias - Ein Bokek ved Døde-
havet. 
Buss og guide tar oss sørover i 
Jordandalen før vi svinger inn i 
Samaria. Her besøker vi fjellet 
Garisim og byen Sykar med Jakobs 
brønn. Vi fortsetter tilbake til  
Jordandalen og ned til Qasr al- 
Yahud øst for Jeriko hvor Jesus ble 
døpt i elven Jordan. Vi tar så sør-
over langs Dødehavet til Ein Bokek 
hvor vi sjekker inn på hotell Daniel. 

Dag 6, mandag 24. oktober
Negen - Jerusalem.  
Vi fortsetter inn i Negev og første 
stopp er Beer Sheba og Abrahams 
brønn før vi fortsetter vestover til 
Sderot ved Gaza. I Sderot besøker 
vi rakettmuseet og utsikts- 
punktet inn til Gaza. Videre kjører 
vi helt vest til Yad Morderchai 
hvor jødene stoppet den egyptiske 
hæren i 1948. Dagen avsluttes i  
Jerusalem hvor vi sjekker inn på 
vårt hotell Grand Court.

  

Dag 7, tirsdag 25. oktober
Jerusalem.  
Guide og bussen tar oss til Olje- 
berget. Fra Oljeberget spaserer vi 
ned til Getsemane, vi har time i  
hagen kl. 10.00. Vi fortsetter 
så over til vest Jerusalem hvor vi 
besøker Yad Vashem, minnes-
merke over falne jøder under 
annen verdenskrig. Vi besøker også 
Israels nasjonalmuseum hvor vi 
blant annet kan studere  
Jerusalem-modellen. 

Dag 8, onsdag 26. oktober
Jerusalem. 
Dagen i Jerusalem uten buss.  
Sammen med vår guide vandrer vi 
til Via Dolorosa, Davidson  
Museum og Davidsbyen/City of 
David. Videre til Warren Shaft 
ned til Gihon og Siloadammen. Vi 
spasere så Herodes tunellen opp til 
Klagemuren. Resten av dagen har 
man mulighet til å gjøre det man 
ønsker. 

 

Dag 9, torsdag 27. oktober
Fridag i Jerusalem. 
Dagen på egenhånd i Jerusalem. 
Reiselederne gir gode råd for 
dagen. 

Dag 10, fredag 28. oktober 
Israel - Norge, Stavanger. 
Hjemreisedagen er kommet. 
Bussen henter oss på hotellet og 
kjører oss til Ben Gurion flyplass. 
Avreise fra Tel Aviv kl. 07.00 med 
Turkish Airlines. Ankomst Istanbul 
kl. 09.20, avreise fra Istanbul kl. 
14.10. Ankomst Oslo kl. 16.55, 
avreise fra Oslo kl. 18.55. Ankomst 
Stavanger kl. 19.45.



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  24 950, - pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 9 490,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Stavanger - Tel Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2 470,- 

pr. mars 22, de kan endre seg noe)

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise

• Rundreisen med buss i henhold til oppsatt program 

• Opphold i dobbeltrom inkl. halvpensjon (dvs. frokost og 

middag)

• Lunsj 21. oktober

• Båttur på Genesaretsjøen

• Inngangsbilletter til besøkssteder i henhold til programmet

• Skandinavisktalende guide 

• Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

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

person

• PCR-test ved ankomst Israel (Nok 300,- pr. person)

• Covid-19 forsikring som gjelder under oppholdet i Israel 

(obligatorisk, Nok 80,- pr. person). NB Erstatter ikke reise-

forsikringen

• Andre Covid-19 tester før/under/etter avreise i Norge og i 

Israel (ihht. gjeldene innreisekrav)

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på
plussreiser.no/reiser/miff

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 (mars 2022/ USD kurs kr 8,7), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

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

PÅMELDING

Jordanelven 


