
Rundreise i bibelens land med fridag i Jerusalem

Opplev Israel

Turteam:
Kåre Skråmestø og  
Trond Arne Hauge

Israel er Bibelens land og et spennende reisemål, 
både når det gjelder historie og dagsaktuelle be-
givenheter. Det å være på de stedene hvor Jesus 
vandret, oppleve atmosfæren og lese tekstene,
er for svært mange en drøm som går i oppfyllelse.
 Etter en slik tur, leser man ofte Bibelen med en
 dypere forståelse og større glede. 

01. - 09. mars 2023



DAGSPROGRAM

ONSDAG 1. MARS 
NORGE – ISRAEL  
Vi reiser med LOT og har utreise fra 

Oslo. Etter ankomst Ben Gurion flyplass 

setter vi kursen til Netanya og Hotel Mar-

goa. Dette er et litt enklere hotell, hvor et 

lett måltid venter oss.

TORSDAG 2. MARS 
ZIPPORI, NASARET OG KANA   
Vårt første stopp er byen Zippori som 

var romernes hovedby i området på Jesu 

tid og hvor vi tror Josef arbeidet som 

bygningsmann. Er det mulig at også Jesus 

var med Josef og arbeidet her? Der-

etter til Nasaret hvor vi besøker Nasaret 

Village - en by som er bygd opp slik vi 

antar at den var på Jesu tid. Vi besøker 

Bebudelseskirken før vi kjører opp på 

utsiktspunktet Precipice hvor vi ser 

utover Jezreelsletten og til Tabor og byen 

Nain. Vi stopper i Kana hvor Jesus gjorde 

sitt første tegn og under. Så tar bussen 

oss videre til Tiberias ved Genesarets-

jøen og til vårt hotell Golan hvor vi har en 

fantastisk utsikt utover Genesaretsjøen.

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 01. MARS

LO 482 OSLO - WARSZAWA     10:40    12:40

LO 155 WARSZAWA -TEL AVIV 15:25    20:10

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 09. MARS 

LO 156 TEL AVIV - WARSZAWA  11:25   14:25

LO 483 WARSZAWA - OSLO       16:45    18:55

 NB! Tidsendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER
01 - 02/03 Hotel Margoa, Netanya

02- 03/03 Golan  Hotel, Tiberias 

05 - 09/03 Grand Court Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/REISELEDER

Kåre Skårmestø har som pensjonist 

vært prest i Tel Aviv for Israelsmisjonen 

i et halvt år. I de 42 årene han har vært 

prest i Oslo har han også vært reiseled-

er på mange turer til Israel. Han kjen-

ner landet godt og liker å formidle fra 

Bibelen der det skjedde.  
 

Trond Arne Hauge har vært prest i  

nesten 40 år i Øksnes i Vesterålen og 

Holmen i Asker. Han har ledet flere 

turer til Israel og er godt kjent med 

landet og de bibelske stedene. Trond 

Arne har meget god kjennskap til bibel-

fortellingene, og har erfart at turene til 

Israel ofte gir deltakere mer forståelse 

og begeistring for Bibelen. 

FREDAG 3. MARS  
OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN   
Vi starter dagen med båttur til Nof 

Ginosar. Derfra kjører vi til Migdal, byen 

som Maria Magdalene kom fra og som 

på Jesu tid var den største fiskehavnen 

ved Genesaretsjøen. Fortsetter opp til 

Bergprekenstedet og herfra kan de som 

vil spasere ned til Mensa Kristi (Tagbha) 

hvor Jesus møtte disiplene etter oppstan-

delsen. Så til Kapernaum, Jesu egen by. 

Besøker Caesarea Filippi før vi kjører opp 

på Golanhøydene til fjellet BenTal  

(1.165 m.o.h.) Herfra har vi ett fantastisk 

skue mot Hermonfjellet og lang inn i Syr-

ia. Fortsetter over Golanhøydene langs 

den syriske grensen ned Yamukdalen 

og tilbake til Tiberias og middag på vårt 

hotell. 

LØRDAG 4. MARS  
TIBERIAS, SAMARIA OG  JERUSALEM 

Vi setter kursen ned Jordandalen til 

Mehola sør for Bet Shean, svinger av 

mot Samaria og opp til fjellet Garisim – 

velsignelsens berg - Samaritaners hellige 

berg og hvor vi ser over til Ebal – forban-

nelsenes berg. Herfra har vi en fin utsikt 

ned til byen Sykar/Sikem,  med Jakobs 

brønn. 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Turen går nå sørover til Jerusalem og med 

ett stopp i Shilo hvor tabernakelet sto i 

ca. fire hundre år og til Oljeberget hvor 

vi har en fantastisk utsikt over Jerusalem 

og områdene omkring. Spaserer ned til 

Dominus Flevit og videre ned til Getse-

mane hvor vi har samling i hagen. Så til 

vårt hotell Grand Court.

SØNDAG 5. MARS  
JERIKO – DØDEHAVET

Vi kjører østover og gjennom Juda 

ørken og ned til Jordan eleven til Qasr El 

Yehud i der Jesus ble døpt i elven Jordan. 

Besøker Jeriko med de gamle bymurene 

og Elisa kilden. Passerer Qumran, ser 

grottene fra veien og får høre historien 

om Dødehavsrullene. Så ned til Døde-

havet ved Kalia for et bad i Salthavet.  

Vi kjører deretter tilbake til hotellet vårt 

i Jerusalem.

MANDAG 6. MARS 
JERUSALEM - BETHLEM og HEBRON. 
Vi begynner dagen med besøk i Yad 

Vashem – minnesmerke over falne jøder 

under annen verdenskrig. Fortsetter til 

Betlehem hvor vi besøker Fødselskirken. 

Besøker Hyrdemarkene, stopper et 

sted for lunsj og avslutter dagen med et 

besøk i Hebron og patriarkenes gravsted 

i Makpelahulen. Retur til Jerusalem og 

vårt hotell , deretter skal vi spasere langs 

Vestmuren i den Hasmoneiske tunnelen .

TIRSDAG 7. MARS  
JERUSALEM 
I dag har vi ikke buss og guide. Dagen 

starter i Gordons Golgata med Nat-

tverd. Reiselederne tar oss med inn i 

Gamlebyen hvor vi går Via Dolorosa til 

Gravkirken. Deretter spaserer vi ned til 

Klagemuren. Dagen avsluttes i Davidson 

senteret med en lokal guide.

ONSDAG 8. MARS 
JERUSALEM  
Fridag i Jerusalem. Reiselederne gir gode 

råd. 

TORSDAG 9. MARS 
ISRAEL - NORGE 
Hjemreisedagene er kommet.  

Vi reiser tidlig fra hotellet, flyavgang 

 fra Ben Gurion 11:25  med LOT.  

Ankomst Oslo 18:55, via Warszawa.



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 23.560,- ved minimum 25 betalende

Enkeltromstillegg:  7.550 (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, 

(inkl. fl yskatt kr 1.850 pr. april -22, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Lunsj i Kibbutz Ein Gev

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Skandinavisktalende guide på rundturen

• Norsk reiseledelse

• Covid-19 forsikring som gjelder under oppholdet i Israel

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide, sjåfør ca. 77 USD pr. person

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

gjeldende innreisekrav)        

Bebudelesekirken 

Tekst

Bi-eter fugler

Fargerike krydder

Yad Vashem

Betestadammen

Yad Vashem

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 9,60 ), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING

GolanhøydeneVia Dolorosa


