
Rundreise i Israel og Vestbredden 

Oppdag og opplev  
Bibelens land

Turteam:
Steinar Tosterud

 
 
Vær med på en spennende tur til Bibelens land. 
Vi besøker Galilea, Jerusalem og Betlehem og  
gjenopplever bibelhistorien og blir kjent med  
Israel i dag og hvordan det er å bo i dette  
spesielle landet. 

04. - 14. november 2022



DAGSPROGRAM

FREDAG 04. NOVEMBER
Utreisedag 
Vi reiser fra Oslo via Warszawa til Israel. 
Ankomst i Tel Aviv kl 20.10. Her venter 
sjåføren på oss og kjører oss til vårt hotell 
i Netanya.

LØRDAG 05. NOVEMBER
Netanya til Tiberias 
Etter en god frokost reiser vi til Cae-
sarea ved havet, her får vi se ruiner fra 
romertiden, teateret, rester etter Pilatus 
sitt palass og Hippodromen. Så drar vi 
videre til Karmelfjellet, der Elia kjempet 
mot Baalprestene. Fra Muhraka får vi 
se utover Jisraeelsletten før vi kjører til 
Nasaret og besøker Bebudelseskirken. 
Turen går så til Tzippori, med sine mange 
utgravinger før vi ankommer vårt hotell i 
Tiberias.  

SØNDAG 06. NOVEMBER 
Nordre Galilea og Golan 
En ny og spennende dag står på pro-
grammet. I dag besøker vi den nordre 
delen av Galilea og Golanhøydene. 
Første stopp blir byen Safed, som er den 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 04. NOVEMBER

LO482 OSLO - WARSZAWA         10:40  12:40

LO155 WARSZAWA - TEL AVIV  15:25   20:10

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 14. NOVEMBER 

LO156 TEL AVIV - WARSZAWA   11:25  14:25

LO483 WARSZAWA - OSLO         16:45  18:55 

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
04-05/11 King Solomon Gardens, Netanya 

05-09/11  Lake House Kinneret, Tiberias 

09-14/11   Shani Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER

Steinar Tosterud er pensjonist etter 
å ha arbeidet i Indremisjonen og den 
norske Kirke. De siste årene før han 
ble pensjonist var han prest i Furuset 
menighet i Ullensaker. Han har vært 
reiseleder til Israel omkring 20  
ganger og har for øvrig vært i Israel 
over 25 ganger til sammen. 

høystliggende byen i Galilea og Israel. Så 
går turen videre til Caesarea Filipi, der 
Peter bekjente at Jesus er Messias. Så skal 
vi videre til Bentalfjellet med utsikt langt 
inn i Syria. 

MANDAG 07. NOVEMBER
På og rundt Genesaretsjøen 
I dag starter vi med en båttur på 
Genesaretsjøen, dette er for mange 
et høydepunkt. Vi besøker de kjente 
stedene vi har hørt om: Saligprisningens-
berg, Magdala, Kapernaum, Tabgha og 
Mensa Kristi.  

TIRSDAG 08. NOVEMBER
Nedre Galilea 
I dag besøker vi den nedre delen av 
Galilea. Vi starter med Beit Shean, som 
er en av de eldste byene i Israel og som er 
kjent for sine mange utgravninger. Neste 
stopp blir Gideon kilden ved Ein Harod, 
det blir et badestopp i Sachne med 
sine varme kilder og som også blir kalt 
“Paradisets forgård” og vi skal besøke en 
kibbutz og få et lite innblikk i hvordan 
det er å leve der.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

ONSDAG 09. NOVEMBER
Området ved Dødehavet  
Vi kjører ned Jordandalen, forbi Jeriko 
og til Qumran, der Dødehavsrullene ble 
funnet. Så blir det anledning til å bade i 
Dødehavet, som er kjent for sine helse-
bringende egenskaper og er verdens 
salteste innsjø. Og sist men ikke minst 
går turen videre til Masada, festningen 
på fjellplatået med sin sterke historie.

TORSDAG 10. NOVEMBER
Jerusalem
Fra Oljeberget ser vi utover byen og 
vandrer ned til Kedrondalen og Getse-
manehagen.  
 

FREDAG 11. NOVEMBER
I Jesu fotspor i JerusaLem 
Vi starter med et besøk ved Klagemuren 
eller Vestmuren, så besøker vi St. Anna 
kirken som har en veldig flott akustikk, og 
går Via Dolorosa opp til Gravkirken. Det 
blir også litt tid på egenhånd i Gamle-
byen.

LØRDAG 12. NOVEMBER 
Jerusalem 
Det blir ennå en spennende dag i Jerusa-
lem. Vi starter med et  besøk i det jødiske 
kvarter, så går vi til Sionsberget  med  
nattverdssalen og videre til Hanegals-
kirken. Vi avslutter dagens program med 
et besøk i den vakre gravhagen Gordons 
Golgata. 

SØNDAG 13. NOVEMBER
Betlehem og Yad Vashem   
I dag går turen til Betlehem med  
Fødselskirken og hyrdemarkene. Så drar 
vi tilbake til Jerusalem og besøker Yad 
Vashem, Holocaust minnesenteret. 

MANDAG 14. NOVEMBER
Hjemreisedag 
Tidlig avreise til flyplassen. Vårt fly går  
kl 11.25 fra Tel Aviv og vi ankommer Oslo 
kl 18.55. 

TURPRIS FRA OSLO
KR 24.950,-

Enkeltromstillegg: kr 11.100,-   
(begrenset antall)
 
Tilslutningsbilletter fra andre byer i 
Norge på forespørsel

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

flyskatt kr 1.735,- pr. april. 2022, kan 

endre seg noe)

• Hele rundreisen i henhold til oppsatt 

program

• Opphold på valgte overnattings- 

steder i dobbeltrom inkl. halvpens-

jon (dvs. frokost og middag)

• Inngangspenger til besøkssteder slik 

det fremgår av dagsprogrammet

• Båttur på Genesaretsjøen

• Norsk reiseledelse

• Skandinavisktalende guide 

• Covid-19 forsikring som gjelder un-

der oppholdet i Israel (erstatter ikke 

reiseforsikring) 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør ca. 100 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

Dødehavet

Tekst

Båt på GenesaretsjøenCæsarea ved havet

Kapellet på hyrdemarkaBeit Shean

Cæsarea Fililpi - BanjasfossenMasada

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 (sommer 2022/USD kurs kr 9,5), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING

Kapernaum


