
En reise i Bibelen, kultur og historie

Tur til Israel 

Reiseleder:
Rune Fretheim Sandve

En reise som både gir deg et bilde av  
dagens Israel, men som også bringer frem  
barndommens fortellinger fra Bibelen.

   21. - 28. oktober  22



DAGSPROGRAM 
(med forbehold om endringer)

Dag 1
Fredag 21. oktober
Oslo-Tel Aviv

Vi flyr fra Oslo til Istanbul og  
videre fra Istanbul til Tel Aviv, det 
er mulighet til å fly ut fra andre 
byer i Norge, ta kontakt med oss 
om du ønsker dette. Ankomst 
Tel Aviv kl. 20.05, vi møter vår 
bussjåfør som tar oss til Petha  
Tikva hvor vi overnatter på Prima 
Link Hotell.

 
Dag 2
Lørdag 22. oktober
Tel Aviv-Tiberias 

Vi kjører langs Middelhavet og 
opp til Nasaret hvor vi besøker 
Bebudelseskirken. Fortsetter til 
Genesaretsjøen og Bergpreken-
stedet. Vi spaserer ned til Mensa 
Kristi hvor Jesus møtte disiplene 
etter oppstandelsen før vi avslutter 
med Kapernaum, Jesu egen by før 
vi kjører til vårt hotell i Tiberias.  

Genesaretsjøen

REISELEDER

Rune Fretheim Sandve 
kommer opprinnelig fra Egersund, 
men er bosatt i Sandefjord. Jobbet 7 
år og i tillegg vært engasjert i 35 år i 
Forsvaret, og ca. 30 år i Politiet. Av 
disse jobbet han et år i Afghanistan 
og et år i Israel/Ramallah. I Ramallah 
var Rune nestleder for EU´s politi-
styrke, og hadde ansvar for sikker-
het og opplæring. Med sin brede 
bakgrunn, og sin interesse for nye 
steder og nye mennesker, ble det 
mye studier den tiden han bodde i 
Jerusalem. Her var det ikke vanskelig 
å finne interessante emner, både fra 
næringsliv, politikk, kultur, barn-
dommens Bibel, arkeologi, historie, 
astrologi, religion og menneskene 
i området. Rune har etablert gode 
lokale kontakter, som gir det ekstra 
perspektivet for de som følger med 
ham på reise. 

Dag 3
Søndag 23. oktober
Golan-Jerusalem

Dagen begynner med en tur opp 
til  Golanhøydene til fjellet Ben Tal 
(ca. 1 160 moh) hvor vi får en  
fantasktisk utsikt inn i Syria og 
opp til Hermonfjellet som rager 
godt over 2 000 meter over havet. 
Turen fortsetter over Golan platået 
og kjører ned Yarmuk dalen (Gog-
hopens dal) og sørover Jordan 
dalen langs grensen til Jordan til 
Jeriko. Etter et kort besøk kjører vi 
langs Dødehavet til Masada  
borgen hvor taubanen tar oss opp 
til platået hvor vi får høre historien 
om jødenes kamp mot romerne i 
årene 70-73 e.kr. Så vil det være 
mulighet til et bad i Dødehavet før 
vi reiser viderer til Jerusalem og vårt 
hotell Ibis Styles. 

 
Dag 4
Mandag 24. oktober
Dagen i Jerusalem 

Bussen tar oss til Oljeberget hvor vi 



Gråtekirken

Velkommen på en uforglemmelig tur!

får en fantastisk utsikt over Jerusa-
lem og områdene rundt. Vi spaser-
er så ned til Getsemane via  
Dominus Flevit kirken 
(Gråtekirken). Vi besøker Maria 
Magdalene kirken med de gylne 
kuplene. Vi forsetter videre i  
bussen til Vest Jerusalem, vi 
besøker Jerusalem modellen og 
avslutter dagen i Yad Vasheim, 
minnesmerke over de falne jødene 
under andre verdenskrig. 

Dag 5
Tirsdag 25. oktober
Dagen i Jerusalem

Vi begynner dagen i Gordons 
Golgata og den tomme grav. Før 
vi fortsetter inn i Gamlebyen til 
Betesda Dam. Videre Via Doloro-
sa til gravkirken, så ned til klage-
muren. Fra Davidsbyen går turen til 
Warrens Shaft og videre til Gihon 
kilden hvor Salomo ble salvet til 
konge ca. 1000 år før Kristus. De 
som ønsker det, kan spasere gjen-
nom Hiskia tunellen som ble hogd 

ut ca. 750 år f.kr. Tunellen har 
vann og er 535 meter lang. De som 
skal gå denne tunellen må ha med 
lommelykt og sko som tåler vann. 
Det er også mulig å går tørrskodd 
hjem via en annen tunell. Gruppen 
samles igjen ved Siloa dammen.   

 
Dag 6
Onsdag 26. oktober
Betlehem-Jerusalem

Morgen i Betlehem og de  
palestinske områdene. Vi besøker 
hyrdemarkene og Fødselskirken. 
Når vi returnerer til Jerusalem har vi  
resten av dagen fri.  

 
Dag 7
Torsdag 27. oktober
Dagen i Jerusalem

Fridag i Jerusalem uten buss og 
guide. Reiselederen tar oss med på 
nye opplevelser. Detaljer for dagen 
kommer senere.  

 
 

Dag 8
Fredag 28. oktober
Israel-Norge

Tidlig avreise fra Jerusalem til 
flyplassen i Tel Aviv. Vi flyr fra Tel 
Aviv kl. 07.00, ankomst Istanbul 
kl. 09.20. Avreise fra Istanbul kl. 
14.10 og ankomst Oslo kl. 16.55. 



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 19 640,-
Priser med utreise fra andre byer i Norge på forespørsel

Tillegg for enkeltrom: kr 6 750,-

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo - Tel Aviv tur-retur, inkludert flyskatter  

(2 055,-) som kan endre seg frem til avreise

• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise. 

• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost.

• All felles transport på i Israel i henhold til programmet

• Middag (ikke 27. okt)

• Inngangsbilletter til severdigheter i henhold til programmet

• Taubanen Masada

• Skandinavisk talende guide på rundturen

• Norsk reiseledelse

 
IKKE INKLUDERT:
• Forsikringer

• Øvrige måltider som ikke står som inkludert

• Drikke

• Tips til guide, sjåfør og hotell, ca. USD 50 pr. person

• Enkeltromstillegg (begrenset antall)

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på  
plussreiser.no/israel-sandve

eller på 
telefon 70 17 90 00

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2022/USD kurs 8,80) og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, 

prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


