
Menighetstur til Israel

Rundreise i Bibelens land

Turteam:
Thang Lhun

 
 
En spennende reise der vi oppdager og opplever 
plassene vi har lest om i Bibelen. Vi drar i Jesu fotspor 
fra Nasaret til plassene rundt Genesaretsjøen  og vid-
ere til Jerusalem og Betlehem.   
Velkommen på en spennende tur! 

28. okt.- 05. november 2022



DAGSPROGRAM

FREDAG 28. OKTOBER 
Norge – Israel 
Vi reiser fra Oslo via Wien til Tel 
Aviv. Ankomst Tel Aviv kl 00.40 
(29. oktober). Her venter sjåføren 
på oss og kjører oss til vårt hotell.

LØRDAG 29. OKTOBER 
Via Nasaret til Galilea 
Etter frokost kjører vi til Nasaret 
og besøker Nazareth Village, der 
vi får innblikk i livet på Jesu tid. Så 
besøker vi Bebudelsenskirken og 
huset til Josef. Etterpå går turen via 
et høydedrag, Mt. Precipis, litt  
utenfor Nasaret videre til Salig-
prisningensberg og herfra går vi 
ned mot Tabgha før vi drar til vårt 
hotell. 

SØNDAG 30. OKTOBER 
Rundt Genesaretsjøen og Golan 
I dag starter vi med et besøk i 
Kapernaum, Jesu by. Så går turen 
via fredsutsikten opp på Golan-
høyden. Her stopper vi ved Ben-
talfjellet med utsikt lagt inn i Syria. 
Så går turen tilbake til Tiberias, 
hvor vi avslutter dagensprogram 
med en båttur på Genesaretsjøen.

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 28. OKTOBER

OS 336 OSLO - WIEN       14:20  16:40

OS859 WIEN - TEL AVIV          20:15 00:40+1

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 05. NOVEMBER

LH691 TEL AVIV - FRANKFURT 05:20 09:00

LH860 FRANKFURT-OSLO         10:25  12:25 

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
28-29/10     Prima Millenium Hotel,Raanana  

29/10- 01/11    Restal Hotel, Tiberias 

01 - 05/11     Rimonim Shani Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER

Thang Lhun

MANDAG 31. OKTOBER 
Døperplassen, Masada og  
Dødehavet  
Vi kjører ned Jordandalen til 
døperplassen Kaser el Yahud. 
Her ble Jesus døpt av døperen 
Johannes. Så går turen videre til 
Masada, festningen på fjellplatået 
med sin sterke historie. Det blir 
også ankledning til å bade i  
Dødehavet, som er kjent for sine 
helsebringende egenskaper  og er 
verdens salteste innsjø. Etterpå 
drar vi opp til Jerusalem, der vi skal 
bo resten av turen.

TIRSDAG 01. NOVEMBER 
I Jesu fotspor i Jerusalem 
Fra Oljeberget ser vi utover byen 
og vandrer ned til Kedrondalen og 
Getsemanehagen. Så besøker vi St. 
Anna kirken som har en veldig flott 
akustikk. Vi går opp Via Dolorosa 
til Gravkirken.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

ONSDAG 02. NOVEMBER 
Betlehem, Vestmuren og Davids-
byen 
I dag går turen til Betlehem med 
Fødselskirken og hyrdemarkene. 
Så drar vi tilbake til Jerusalem og 
besøker Vestmuren og Davidsby-
en med sine mange arkeologiske 
utgravninger. 

TORSDAG 03. NOVEMBER 
Betania og Gravhagen 
Etter frokost drar vi til Betania, 
der Lasarus bodde med sine to 
søstre, Marta og Maria. Her finner 
vi også  Lasarus sin grav. (Om det 
av sikkerhetsmessige grunner ikke 
er mulig å besøke Betania, besøker 
vi istedenfor Ein Kerem som var 
døperen Johannes sitt hjemsted).
Så går turen tilbake til Jerusalem 
der vi besøker Gravhagen med den 
tomme graven. Etterpå blir det litt 
tid på egenhånd i Jerusalem.

FREDAG 04. NOVEMBER 
Hanegalskirken og Nattverdsalen 
Et stykke fra Gamlebyen ligger 
Hanegalskirken som er reist til 
minne om Peters fornektelse. 
Kirken ble reist der trolig øv-
stepresten Kaifas palass lå. Så drar 
vi videre til Nattverdsalen, der 
tradisjonen sier at Jesus innstiftet 
nattverden Skjærtorsdag kveld 
under påskemåltidet. Etter det blir 
det tid på egenhånd i Jerusalem. 

 
LØRDAG 05. NOVEMBER 
Hjemreisedag 
Tidlig avreise til flyplassen. Vårt 
fly går kl 05.20 fra Tel Aviv og vi 
ankommer Oslo kl 12.25. 
VELKOMMEN PÅ EN SPENNENDE TUR! 

VED MIN. 15 BETALENDE 
TURPRIS FRA OSLO
 
KR 23.650,- i dobbeltrom

Enkeltromstillegg: kr 7.890,-  (begrenset 

antall)

 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i 

Norge på forespørsel

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

flyskatt kr 1.755,- pr. mai. 2022, 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 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. 80 USD

• 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

GravhagenKapernaumBebudelsenskirken 

Tekst

Gravkirken i JerusalemGråtekirken i Getsemane

Kapellet på hyrdemarka

Fødselskirken i  BetlehemJudeaørkenen

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 15 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


