
RUNDREISE  OG VANDRING I ISRAEL

 «40 DAGER
GJENNOM BIBELEN»

Reiseleder:
Dag Johansen

Å vandre gjennom det bibelske landskap 
er en opplevelse, man opplever naturen, sanser 
landet og omgivelsene på en helt unik måte. 
Velkommen på en uforglemmelig tur!

13. – 21. april  2023



DAGSPROGRAM

 
TORSDAG 13. APRIL 
NORGE – ISRAEL 
Vi reiser med Austrian Airlines fra Oslo 

via Wien til Tel Aviv. Her venter bussen 

på oss og kjører oss til King Solomon 

Hotel i Netanya for overnatting.  Det er 

mulig å bestille tilslutningsbilletter. 

FREDAG 14. APRIL 
CÆSAREA VED HAVET, ATLIT,  

KARMEL OG MUHRAQA 

Etter frokost kjører vi nordover på 

Sharonsletten, stopper i Cæsarea ved 

havet, som på Jesu tid var hovedsete for 

romerne. Her bodde Pontius Pilatus, 

og her satt Paulus som fange.  Vi skal 

se det praktfulle romerske teateret og 

prøve akustikken. Noen kilometer sør 

for Haifa ligger Atlit hvor overlevende 

fra holocaust ble internert da britene 

ikke ville slippe dem inn i landet. Mange 

greide å flykte og vi følger i deres fotspor 

(i bussen) opp på Karmelfjellet før vi 

fortsetter til Muhraqa (hvor profeten Elia 

kjempet med Baal’s profeter og bad om 

regn over landet).  Passer det med tiden 

spiser vi lunsj i en druserkafè på Karmel. 

På ettermiddagen ankommer vi Kibbutz 

Mizra hvor vi skal bo to netter. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 13. APRIL 

OS 336 OSLO - WIEN                   14:20  16:40

OS 859 WIEN – TEL AVIV       20:15  00:40

 

HJEMREISE FRA ISRAEL  - 21. APRIL  

LH 695 TEL AVIV – FRANKFURT 08:00 11:30

LH 862 FRANKFURT – OSLO    13:20  15:15      

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
13 – 14/4   King Solomon Gardens Hotel 

     Netanya    

14 – 16/4    Mizra Resort Village/kibbutz 

16 – 18/4     Ein Gev Hotel Resort, Galilea 

18 – 21/4      Prima Kings Jerusalem Hotel 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/REISELEDER

REISELEDER
Dag Johansen har vært 
snekkerlærer og er nå en sprek 
pensjonist. Han har bodd og 
arbeidet i kibbutz i Israel og 
besøkt landet mange ganger. 
Reiseleder har han vært i rundt 
20 år, er godt kjent i landet – 
spesielt utenfor allfarvei.

LØRDAG 15. APRIL 
Nasaret, Gilboa, Sippori, Sakne

Dagen starter i Sippori – en by som Jesus 

ofte var i. I Nasaret besøker vi blant 

annet utsiktsplassen over Izraeel sletten, 

der hvor folkemengden ville styrte Jesus 

utfor klippene etter han hadde talt i 

synagogen. Vi kjører over Gilboafjellet 

hvor Saul og sønnene hans ble drept av 

filistrene. I Sakne eller Gan haShlosha 

bader vi i varme kilder som året rundt 

holder 27 grader.

SØNDAG 16. APRIL 
HERMONFJELLET, BANIAS,  

TÅRENES DAL 

Dagens første stopp er i Banias/ 

Cæsarea Fillippi – en av elven Jordans tre 

kilder, og stedet der Peter kom med sin 

bekjennelse. Vi går langs elva og ned til 

fossen. Lunsjen spiser vi hos druserne på 

Golan. På Israels høyeste fjell Hermon 

vil vi få informasjon om et interessant 

velferdsprosjekt som drives av israelske 

soldater.  I Tårenes dal får vi høre om 

hva som skjedde her under Yom Kippur 

krigen i 1973. På vei over Golan stopper 

vi ved Har Bental fjellet og senere på 

utsiktspunktet Peace Vista før vi kjører 

ned i Yarmukdalen og videre til vårt 

overnattingssted som er kibbutz Ein Gev 

ved Gennesaretsjøen.

 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

MANDAG 17. APRIL 
RUNDT GENNESARETSJØEN,  

ARBELFJELLET 

Vårt første besøk denne dagen er Salig-

prisningsfjellet hvor Jesus holdt Bergpre-

kenen. Vi går ned åssiden til stedet som 

heter Tabgha. I liene her minnes vi Jesu 

brødunder.  Nede ved sjøen, mellom 

Tabghas varme kilder og vannfall som 

renner ut i Genesaretsjøen, ligger  

Peterskirken.  Etter et besøk i Jesu egen 

by, Kapernaum, skal vi til Arbel fjellet 

– de som vil går opp - og en liten tur i 

Duenes dal hvor Jesus og disiplene gikk 

til og fra Genesaretsjøen. Siste stopp for 

dagen er i Magdala hvor Maria Magdale-

na kom fra.

TIRSDAG 18. APRIL 
JORDANDALEN, WADI KELT,  

MASADA 

Vi forlater Galilea og kjører ned gjennom 

Jordandalen, vi ser her noen av de mest 

fruktbare områdene, og de mest golde 

områdene. I den barmhjertige Samari-

tans fotefar skal vi gå nedre del av Wadi 

Kelt som går fra Jerusalem til Jeriko. Vi 

gjør et besøk i St. George klosteret hvis 

det er åpent. Vi besøker Masadafjellet 

hvor guiden forteller om historien både 

fra Herodes den store sin tid og ikke 

minst fra år 70 da 960 seloter forskan-

set seg her i tre år etter at Jerusalem og 

landet for øvrig hadde måttet bøye seg 

for den romerske makt. Det blir også 

mulighet for å flyte litt i Dødehavet før vi 

kjører til hotellet i Jerusalem. En meget 

spesiell opplevelse å flyte i det ramsalte 

og mineralholdige vannet. Så begynner 

oppstigningen til Jerusalem, fra 400 m 

under til 800 m over havet. Ingen reiser 

fra Jerusalem uberørt. 

ONSDAG 19. APRIL 
OLJEBERGET, GETSEMANE,  

VIA DOLOROSA 

Vi kjører til toppen av Oljeberget. I Jesu 

fotspor drar vi inn i den hellige byen ved 

å vandre ned Palmesøndagsstien, stoppe 

ved Dominus Flevit, kirken som er bygget 

på stedet hvor Jesus gråt over byen. Der-

fra går vi videre ned til Getsemanehagen 

for å minnes Jesu kamp her. Vi går inn 

i Gamlebyen og til Bethesda dam som 

ligger like innenfor Stefanusporten eller 

Løveporten som den også kalles.   St. 

Anna-kirkens fantastiske akustikk tester 

vi med en firstemt a-capella.  Vi skal så 

gå Via Dolorosa som starter ved Gabbata 

utenfor Antoniaborgen og vi stopper ved 

noen av stasjonene underveis. Vi skal 

også til Klagemuren, eller Vestmuren 

som jødene vanligvis kaller den, et  

hovedsted for jøders bønnesamlinger.

TORSDAG 20. APRIL 
YAD VASHEM, GRAVHAGEN 

Vi kjører til Vest-Jerusalem og på vest-

siden av Herzlhøyden, i utkanten av 

byen, ligger Yad Vashem. Det nasjonale 

minnesmerket og museum for de seks 

millioner jøders liv som gikk tapt under 

Holocaust.  Dagen avsluttes i Gravhagen 

(Gordons Golgata).  Dette blir en dag 

med store og varierte opplevelser før vi 

inntar hotellet og spiser middag. Kanskje 

vi tar en tur ned i gågata Ben Yehuda 

eller Mamilla-gaten på kvelden for en 

kaffekopp.

 
FREDAG 21. APRIL 
HJEMREISEDAG 
Vi sjekker ut av hotellet og blir kjørt med 

buss til Ben Gurion flyplass utenfor Tel 

Aviv for hjemreise. Avreise med Lufthan-

sa via Frankfurt.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!



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 24.950,-

Enkeltromstillegg: kr 9.100 (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 1.800 pr. juni-

22, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Inngangspenger til besøkessteder i henhold til program

• Skandinavisktalende guide

• 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. 85 USD pr. person
• Eventuell Covid-19 test før/under/etter avreise i Norge og 

Israel (ihht. gjeldende innreisekrav)

Tekst

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 20 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


