
TUR TIL ISRAEL MED 

LANDBRUKSFAGLIG OPPLEGG

Reiseledere:
Olaf Holm
Per Tveten

Bli med på en reise i Israel der du får 

oppleve de bibelske stedene og også 

får besøke Israels mest moderne pakkerier av 

frukt og dyrking av grønnsaker i Negevørkenen.

11. - 18. MARS 2023



DAGSPROGRAM
 

LØRDAG 11. MARS
UTREISEDAG, NORGE - ISRAEL
Gruppen reiser med Turkish 
Airlines fra Oslo via Istanbul til Tel 
Aviv. Her venter Smile-service som 
tar dere til ventende buss og videre 
til Metropolitan Hotel for mat og 
overnatting. Det er mulig å 
bestille tilslutningsbilletter fra 
andre flyplasser i Norge.

SØNDAG 12.MARS 
TEL AVIV - NASARET - TIBERIAS 
Bussen tar oss først til kibbutz Ma-
gal for å se topp moderne 
vanning-systemer. Så videre til 
Nasaret hvor vi besøker Bebu-
delseskirken før vi fortsetter til 
Genesaretsjøen hvor vi besøker 
Bergprekenstedet. Neste stopp er i 
Kapernaum, Jesu egen by. Vi kjører 
så tilbake til Tiberias via østsiden 
av Genesaretsjøen og til vårt Hotel 
Golan for middag og overnatting.

Vanningssystem Tekst

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 11. MARS
TK 1752 Oslo - Istanbul         11:35  17:30
TK 864 Istanbul - Tel Aviv             20:30  21:40
 
HJEMREISE FRA ISRAEL - 18. MARS 
TK 865 Tel Aviv - Istanbul             08:40 12:05
TK 1753  Istanbul - Oslo         14:35  16:30
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
 
11.- 12/03 Hotel Metropolitan, Tel Aviv 
12.- 13/03 Golan Hotel, Tiberias 
13.- 15/03 Daniel Hotel, Dødehavet 
15.- 18/03 Grand Court Hotel,  Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE 
 
Olav Holm er gårdbruker og 
grønnsaksprodusent. Han har 
leder flere turer til Israel, han 
har vært lærer ved Val Land-
brukkskole og forsker ved NLH. 
 
Per Tveten bor i Bamle, han er 
sangevangelist og reiser over 
hele landet.

MANDAG 13.MARS 

NORDRE ISRAEL OG GOLAN - DØ-
DEHAVET 
Vi kjører opp på Naftalifjellene 
langs den Libanesiske grensen, 
Over til Golanhøydene og til fjellet 
Ben Tal, 1.165 m.o.h. hvor vi har 
en fantastisk utsikt over Golan og 
langt inn i Syria og opp mot 
Hermonfjellet. 
Her ved kibbutz Ben Tal ligger et av 
Israels mest moderne pakkerier av 
frukt m.m. og det er verd et besøk. 
Vi blir her en times tid. Følger så 
riksvei 98 langs den syriske grensen 
og ned Yarmuk-dalen.
Under turen på Golan vil vi stoppe 
når vi passerer flokker med storfe 
langs veien. 
Turen går videre sørover i Jordan-
dalen hvor vi muligens stopper 
noen få minutter for å se på grønn-
saksproduksjon. 
Vi gjør et kort stopp i Jeriko hvor 
vi ser de gamle bymurene og Elisa 
kilden. Vi besøker dåpsplassen 
Qasr El Yehud hvor Jesus ble døpt i 
Jordanelven, før vi kjører langs 
Dødehavet til vårt hotell, Daniel 
Hotel, i Ein Bokek, for middag og 
overnatting.

Salatdyrking

Kapernaum



GetsemaneVia Dolorosa

Dødehavet

Velkommen på en uforglemmelig tur!

TIRSDAG 14.MARS
NEGEVØRKENEN 
I dag skal vi helt vest i Negev- 
ørkenen mot grensen til Egypt. Her 
ligger Nitzana. Det er ca 2 
timer å kjøre, men det noe av de 
mest fantastiske -  når det gjelder 
dyrking av grønnsaker, organisk 
farming, gullerøtter og løk. Et 
besøk her anbefales meget sterkt. 
De som ikke ønsker å bli med kan 
slappe av på hotellet ved 
Dødehavet.  
Vi planlegger også en stopp med 
utsikt inn i Gaza og byen Sderot 
og rakettmuseet, og får se rester av 
mange av rakettene palestinerne i 
Gaza har skutt mot Israel. 
Vi returnerer til vårt hotell ved 
Dødehavet for middag og 
overnatting.

ONSDAG 15. MARS
DØDEHAVET - JERUSALEM
Vi tar et par timer fri til litt 
bading i Dødehavet, ca kl. 09.00 
kjører vi til Masadafestningen og 
får høre om Jødenes kamp mot 
romerne i årene 70 – 73 e.kr. 
Så setter vi kursen mot Betlehem 
via Jerusalem. Vi besøker også 
Hyrdemarkene før vi kjører til vårt 

hotell i Jerusalem, Grand Court
for middag og overnatting.

TORSDAG 16. MARS
JERUSALEM 
Vi kjører til Oljeberget hvor vi har 
en fantastisk utsikt over Jerusalem 
og områdene omkring. Spaserer 
ned til Getsemane hvor vi har en 
liten samling i hagen kl. 09.30. 
Så tar bussen oss over til Vest 
Jerusalem hvor vi besøker Yad 
Vashem, minnesmerke over falne 
jøder under annen verdenskrig. 
Vi avslutter med et besøk i Israels 
Museum og Jerusalemmodellen. 
Retur til hotellet for middag og 
overnatting.

FREDAG 17. MARS
JERUSALEM 
Vi har ingen buss i dag, men guide. 
Vi besøker Gordons Golgata med 
den tomme grav, som ligger like 
ved vårt hotell. Spaserer inn i 
Gamlebyen og går Via Dolorosa 
til Gravkirken.
Så besøker vi Klagemuren. 
Resten av dagen fri i Jerusalem.
Vi samles igjen til middag.  

LØRDAG 18. MARS
JERUSALEM - TEL AVIV - OSLO 
Vi må tidlig opp for å reise til
flyplassen, flyavgang fra Tel Aviv 
med Turkish Arlines 08:40. 
Ankomst Oslo 16:30 via Istanbul.

 

Gamlebyen



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 21.230.- ved minimum 25 betalende
Enkeltromstillegg: kr 8.360,- (meget begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel.

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreise Oslo – Tel Aviv t/r (inkl. fl yskatt kr 1850,- pr. juli 

2022, kan endre seg noe)                    

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs frokost og middag)

• Rundreise ifølge det oppsatte program

• Inngangsspenger til severdighetene som  nevnt i 

programmet

• Taubane til Masadaog landbruksbesøk

• 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, sjåfør ca. 77 USD pr. person. 

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

gjeldende innreisekrav)

Frukt på markedet

Humus og falafel

Basar i Jerusalem

På Masada Tel Aviv 

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 endrin 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 9,4), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING

Taborfjellet

Bebudelseskirken


