
Høsttur til Bibelens land

Israelstur med Kollektivet

Turteam:
Lars  Christian Gjerlaug

Vi skal få vandre sammen i Jesu fotspor både i  
Galilea og i Jerusalem. Å se stedene vi leser om i  
Bibelen gjør at mange opplever at tekstene og den 
store historien kommer til liv på en ny måte.
Velkommen på tur!

16. - 23. september 2022



BLI MED PÅ TUR
Se for deg en stille stund med åpen bibel 

i åsene i rundt Genesaretsjøen, en sen 

kveld i det yrende livet rundt Klage-

muren og en runde strandvolleyball på 

stranden i Tel Aviv. 

Om du vil er det faktisk mulig å få det til, 

og det beste av alt du kan få gjøre dette 

sammen med gamle og nye venner.

Fra fredag 16. september til fredag 23. 

september inviterer vi deg til en uke med 

fellesskap, opplevelser og kunnskap i 

fokus. 

Det er umulig å besøke Israel uten å 

komme i berøring med jødenes flere 

tusen år lange historie, dagsaktuell 

politikk og å få erfare den intense atmos-

færen i Jerusalem, der flere religioner 

har sitt episenter innenfor et område på 

få kvartaler – men vårt fokus vil i stor 

grad være å følge i Jesu fotspor.

Vi vil bruke god tid i Galilea der Jesus 

levde store deler av sitt liv, og utførte det 

meste av sin tjeneste. 

Videre vil vi gå ned fra Oljeberget, 

der Jesus kom ridende inn i byen på 

palmesøndag, for så å kunne gå Via 

Dolorosa og ende opp på stedet der 

forskere mener Golgata lå. 

Å se stedene vi leser om i bibelen gjør at 

mange opplever at tekstene og den store 

historien kommer til liv på en ny måte. 

Dette vil være en tur med en del pro-

gram. Vi vil ha egen tolk og egen buss, 

og jeg vil være ansvarlig reiseleder.

Samtidig har det en stor verdi for oss å 

ha tid til å bygge fellesskap, derfor vil 

det være luker i programmet til å bare 

være sammen eller oppleve ting i mindre 

grupper.  Jeg håper du har lyst til å bli 

med på tur som kommer til å sette spor.

Vennlig hilsen Lars Chr 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 16. SEPTEMBER

TK 1752 OSLO - ISTANBUL         11.20  16.10

TK 788 ISTANBUL - TEL AVIV   18.20  20.20

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 23. SEPTEMBER 

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 
16-18/09 Vered Hagalil Farm Hotel, Galilea 

18-19/09    Nir David Country Lodge,  

                      Jordandalen 

19-22/09  Ibis City Center Hotel, Jerusalem 

22.-23/09 Metropolitan Hotel, Tel Aviv 

 

Vi tar forbehold om evwntuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER

Lars Christian Gjerlaug har vært i 
Israel tidligere også som reiseleder 
for studietur for studenter. Han 
ønsker å ta med seg unge til dette 
spesielle landet også i 2022. 

DAGSPROGRAM

FREDAG 16. SEPTEMBER
Utreise

Vi reiser med Turkish Airlines fra Oslo 

via Istanbul til Tel Aviv. Ved ankomst Ben 

Gurion flyplass møter vi vår sjåfør som 

tar oss i buss til Vered Hagalil Farm Hotel 

i Galilea der vi skal bo i to netter. 

LØRDAG 17. SEPTEMBER
Golan, På og ved Genesaretsjøen

Vi skal denne dagen besøke Golan-

høydene og får en fantastisk utsikt over 

Genesaretsjøen. Vi ser de kjente stedene 

i Galilea (Kapernaum, kirken der Berg-

prekenen ble holdt, stedet der man tror 

Jesus lagde frokost til Peter. Vi besøker 

Kapernaum, Jesu egen by og hovedk-

varter for hans virke. Om ettermiddagen 

blir det båttur på Genesaretsjøen og 

felles middag i Tiberias.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

SØNDAG 18. SEPTEMBER
Jordandalen

På veien til Kibbutzen Nir David kjører vi 

innom Jordan der Johannes ble døpt. Få 

en innføring i Kibbutz-historie. Kanskje 

og litt krigshistorie? 

Denne dagen kan det hende vi kan fylle 

litt mer opp?

MANDAG 19. SEPTEMBER
Dødehavet og til Jerusalem

Avreise tidlig om morgenen til Døde-

havet, før vi kjører inn i Jerusalem. Vi 

kjører gjennom Jordandalen med de 

mest fruktbare og også tørre områdene. 

Det blir mulighet for å bade i Dødehavet 

som er verdens mest dyptliggende og 

salte sjø, hele 400 meter under havnivå 

og har en saltkonsentrasjon på om lag 

30%.  En spesiell opplevelse å flyte som 

en kork. Vi stiger så opp de ca. 1200 

meterne til Jerusalem. Vi bor sentralt.

Reiseleder satser på å få til en samling i 

Christ Church med litt undervisning om 

kristendommens jødiske røtter. En van-

dring i Gamlebyen er en opplevelse. 

TIRSDAG 20. SEPTEMBER
Jerusalem

Vi kjører opp på Oljeberget, og får 

panoramautsikten utover Jerusalem. 

Vi vandrer nedover Oljeberget og går 

gjennom en av portene i bymuren rundt 

Gamlebyen. Vi vandrer deler av Via 

Dolorosa, «lidelsens vei» og stopper ved 

noen av stasjonene underveis. En tur in-

nom Klagemuren/Vestmuren hører med. 

Det vil bli fritid på egenhånd. 

ONSDAG 21. SEPTEMBER 

Jerusalem, nybyen i vest

Vi besøker Yad Vashem, minnestedet og 

museum for Holocaust. Museet visu-

aliserer det som skjedde med jødene 

under 2. verdenskrig og nazistenes sys-

tematiske forsøk på å utrydde det jødiske 

folk. Det gjør et sterkt inntrykk og vi tar 

oss god tid her.

Det blir en kort guidet busstur innom 

Knesset – parlamentet i Israel, Høyester-

ett, Statsministerboligen. Vi utforsker 

det moderne Israel.

TORSDAG 22. SEPTEMBER
Jerusalem til Tel Aviv

Tidlig avreise til Tel Aviv for fritid. Mange 

vil nok bade og nyte strandpromenaden 

og stranden ved Middelhavet. Det er 

godt og varm både i luften og sjøen. Det 

er en fin spasertur til gamle Joppe med 

parkanlegg og havneområde, og det er 

mulig å gå den andre veien til det gamle 

havneområdet som nå er fullt av butikker 

og restauranter. Felles middag.

FREDAG 23. SEPTEMBER
Hjemreise

Vi sjekker ut av hotellet og drar med buss 

til Ben Gurion flyplass utenfor Tel Aviv. 

Sier Le’hitra’ot, på gjensyn, til Israel for 

denne gang. 



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 20.250,-

Enkeltromstillegg: kr 8.100,-  (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter med Turkish Airlines Oslo – Tel Aviv t/r, (inkl. 

fl yskatt kr 2.030,- pr. mai 2022, kan endre seg noe)

• Rundreisen med buss i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl.  

frokost, middag kun i Jordandalen

• Inngangspenger til besøkssteder i henhold til program

• Norsk reiseledelse

• Skandinavisktalende guide 

• Covid-19 forsikring som gjelder under oppholdet i Israel

IKKE INKLUDERT:
• Måltider utover frokost (middag inkludert 18/09) 

• Drikke til måltider

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring 

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 73 USD

• Covid-19 test før/under/etter avreise i Norge og Israel (ihht. 

gjeldende innreisekrav)

• Eventuelt annet utreisested enn Oslo

Kapernaum

Tekst

Cæsarea ved havet

Kapellet på hyrdemarka

Fødselskirke Betlehem

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 20 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


