
Høsttur til Israel

Rundtur med fridager i Eilat

Turteam:
Svein Bjarne Aase

Bli med på en spennende tur til Israel. 
Vi besøker mange av plassene vi kjenner fra Bibel-
historiene.  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

07. - 17. oktober 2022



DAGSPROGRAM

FREDAG 07. OKTOBER-
Norge – Israel 
Avreise fra Haugesund kl 06.45 og 

avreise fra Bergen kl 08.25. Vi flyr via 

Oslo og Istanbul til Israel. Ankomst Tel 

Aviv kl 20.20. Her venter sjåfør og guide 

på oss og vi kjører sammen til vårt over-

nattingsted i Galilea. 

 

LØRDAG 08. OKTOBER-
På og rundt Genesaretsjøen 
Vi kjører opp til Saligprisningensberg og 

vandrer ned til Peters fiskehavn, der Jesus 

møtte disiplene etter oppstandelsen. Så 

går turen til Kapernaum, Jesu by. Videre 

skal vi på en båttur og på ettermiddagen 

drar vi på Jeepsafari på Golanhøyden.

 

 

 

 

 

SØNDAG 09.OKTOBER 
Sachne, Døperplassen, Jeriko til 
Jerusalem 
Etter frokost kjører vi til Sachne, para-

disets forgård med sine varme kilder. 

Her tar vi oss en badestopp før turen 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 07. OKTOBER 

Vi holder 25 billetter fra Haugesund og  

10 billetter fra Bergen 

SK305 HAUGESUND - OSLO   06.45 07.35 

SK248 BERGEN - OSLO               08.25 09.15

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11.20  16.15

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV   18.20  20.20

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 17. OKTOBER 

TK 785 TEL AVIV - ISTANBUL   10.30 12.50

TK 1753 ISTANBUL - OSLO         14.10  16.55 

SK 320 OSLO - BERGEN         19.40 20.40 

SK 287 OSLO - HAUGESUND  19.45 20.30

 

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
07-09/10  Kibbutz Nof Ginosar village rooms, 

                        Galilea 

09-12/10     Ibis Hotel Center, Jerusalem 

12 - 13/10     Han Hashayarot (Teltovernatting i  

                        Beduinleir) 

13-17/10      Nova Like Hotel, Eilat 

Vi tar forbehold om evtentuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER

Svein Bjarne Aase har vært reiseled-
er og bussjåfør for oss i mange år. 
Han jobber til daglig som bussjåfør i 
Tide og  har tidligere hatt lederstill-
ing i Indremisjonssamskipnaden. 
Svein Bjarne har vært reiseleder til  
Israel flere ganger og han gleder seg 
veldig til denne turen.

går nedover til døperplassen, der Jesus 

ble døpt av døperen Johannes. Det var 

også her Israelsfolket krysset Jordanelven 

før de inntok Jeriko. Så går turen videre 

til verdens eldste by Jeriko. Her skal vi 

stoppe og høre om Sakkeus som klatret 

opp i et Morbærtre.  Vi spiser en deilig 

lunsj på Green Valley Restaurant  før vi 

kjører opp mot Jerusalem.  

MANDAG 10. OKTOBER 
Jerusalem  i Jesu fotspor 
Vi starter på Oljeberget, der  vi har god 

utsikt over byen, så vandrer vi ned til 

Getsemanehagen, der Jesus bad og gråt 

før han ble korsfestet. Videre går turen til 

St. Anna kirken med sin nydelige akkus-

tikk og opp Via Dolorosa til Gravkirken. 

Det blir tid til en falaffel lunsj (ikke inkl.) i 

gamlebyen og til å gå litt i basargatene på 

egenhånd.

TIRSDAG 11. OKTOBER 
Jerusalem 
I dag starter vi med et sterkt besøk i Yad 

Vashem, Holocaust minnesmerket. Så  

går turen til Sionsberget, der vi besøker  

nattverdsalen før vi går til Vestmuren, 

det  helligste sted i jødedommen. Så 

avslutter vi dagen med et besøk i den 

nydelige gravhagen med den tomme 

graven. 

 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

ONSDAG 12. OKTOBER 
Dødehavet, Masada til Beduinleir 
Vi kjører ned til Dødehavet eller 

Salthavet, en på jordoverflatens  

laveste punkt som ligger mer enn 400 

meter under havoverflaten. Her tar vi 

oss et badestopp. Så går turen videre 

til Masada, festningen som ligger på et 

fjellplatå og har en spesiell plass i det 

moderne Israels bevissthet. Vi tar  

kabelbanen opp og går ned den romer-

ske rampen på baksiden. Vi kjører videre 

til Beduinleiren, der de som vil kan få ri 

på kamel. Vi får høre litt om beduinlivet 

og overnatter i Beduintelt.  

TORSDAG 13. OKTOBER 
Negevørkenen - Eilat 
Etter frokost kjører vi sørover gjennom 

Negevørkenen til Eilat, badebyen ved 

Rødehavet. Gjennomsnittstemperaturen 

her ligger på 21 grader celsius. Her skal vi 

slappe av og kose oss. 

FREDAG TIL SØNDAG  
14.-16. OKTOBER 
Eilat 
Fridager i Eilat. Tid til å slappe av og kose 

seg. Det er mulig å bade i Rødehavet,  

besøke Undervannsobservatorium (ikke 

inkl.), snorkle i Rødehavet (ikke inkl.) her 

er mulighetene mange. Vi sjekker ut natt 

til 17. oktober rundt midnatt og kjører til 

Tel Aviv.

 

MANDAG 17. OKTOBER 
Eilat - Tel Aviv - Norge 
Rundt midnatt blir det utsjekk og avreise. 

Bussen kjører oss til flyplassen i Tel Aviv. 

Det er en ca. 4,5 timers reise. Når vi er 

fremme sjekker vi inn. Flyavgang fra Tel 

Aviv er kl 10.30. Vi reiser via Istanbul til 

Oslo og videre til Bergen/Haugesund.  

Ankomst Bergen er kl 20.30 mens flyet 

ankommer Haugesund kl 20.40.

TURPRIS FRA HAUGESUND
KR 25.950,-  

Enkeltromstillegg: kr 11.475,-  (begrenset 

antall)

 

Mulighet for avreise fra Bergen. Vi holder 

10 plasser og prisen blir litt lavere herfra: 
Kr. 25650,-  (BEGRENSET ANTALL)

PRISEN INKLUDERER:
• Flybillett Haugesund/Bergen – Tel 

Aviv t/r, (inkl. flyskatt kr 2.500,- pr. 

april 2022, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt 

program

• Opphold på valgte overnattings- 

steder i dobbeltrom inkl. halvpens-

jon (dvs. frokost og middag)

• En overnatting i telt i Beduinleir 

• Inngangspenger til besøkssteder i 

henhold til program

• Norsk reiseledelse

• Skandinavisktalende guide 

• Covid-19 forsikring som gjelder 

under oppholdet i Israel 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør ca. 75 USD pr. person

• Covid-19 test før/under/etter avreise 

i Norge og Israel (ihht. gjeldende 

innreisekrav)



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

KapernaumPeters fi skehavn

Tekst

NegevørkenenJudeaørkenen

DødehavetGetsemane

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 25 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2022/USD kurs kr 9), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


