
JUBILEUMSTUR TIL ISRAELS 75 ÅRSMARKERING

Turteam:
Jan Terje Hanssen  

Arne Øystein Rambekk

Bli med oss på en uforglemmelig tur til Israel som er 
grønt og frodig om våren. I fin temperatur skal vi “gå 
i Jesu fotspor” sammen, ta en deilig fridag ved Døde-
havet, utforske Jerusalem og mange andre steder i landet.
  
Jubileumsmarkering 26. april med norske Israels-venner. 
Flott program med mye sang og mange hilsener.

19. - 28. april 2023

ISRAEL I VÅRSKRUD



DAGSPROGRAM
 
ONSDAG 19. APRIL 

NORGE - ISRAEL 
Gruppen reiser med Lufthansa fra 
Oslo via Frankfurt til Tel Aviv. Her 
venter Smile service som tar oss til 
den ventende bussen som kjører til 
hotell Margoa i Netanya. 
Lett måltid og overnatting.

TORSDAG 20. APRIL 
TEL AVIV – TIBERIAS   
Vi begynner dagen med besøk i 
Cæsarea ved havet hvor vi ser 
teateret og Korsfarerbyen med 
veddeløpsbanen og akvedukten. 
Kjører så opp langs Middelhavs- 
kysten til Nasaret hvor vi besøker 
Bebudelseskirken og Nasaret- 
Village. Så vandrer vi opp til 
Mariakilden – hvor Maria, Josef og 
familien hentet sitt vann. Deretter 
går turen opp til utsiktspunktet 
Preciption hvor vi antar at jødene ville 
styrte Jesus utfor stupet. Herfra kan 
vi se utover Harmageddonsletten, 
over til Mt. Tabor og byen Nain. Vi 
fortsetter deretter videre til Tiberias 

Cæsarea ved havet Tekst

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE 19. APRIL
LH 861   Oslo - Frankfurt             13:05    15:10
LH 690  Frankfurt - Tel Aviv      18:00   23:05               
 
HJEMREISE FRA ISRAEL 28. APRIL 
OS 860    Tel Aviv - Wien          06:15  09:00
OS 335     Wien - Oslo    11:15     13:35

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
19- 20/04    Margoa Hotel, Netanya 
20- 22/04   Golan Hotel,Tiberias

22- 24/04   Daniel Hotel, Ein Bokek
24- 28/04  Lady Stern Hotel, Jerusalem 
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/ REISELEDER 
 
Jan Terje Hanssen har vært sok-
neprest i Langesund i 30 år og er 
nå nylig pensjonist. Han har vært 
reiseleder på mange turer.

Arne Øystein Rambekk har 
vært pastor i Pinse-bevegelsen 
gjennom mange år, nå nylig pens-
jonist og bosatt i Porsgrunn, men 
reiser som freelands-predikant. 
Han har også vært reiseleder på 
mange turer, også til Israel.

og vårt hotell Golan for middag og 
overnatting.

FREDAG 21. APRIL 

OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN 

OG GOLAN
Morgentur på Genesaretsjøen med 
båt, deretter går turen til byen 
Magdala hvor Maria Magdalene var 
fra. Så videre til Bergprekenstedet for 
så  å besøke Mensa Kristi hvor Jesus 
møter disiplene etter oppstandelsen.
Vi besøker Jesu egen by Kapernaum. 
Kjører deretter over til østsiden av til 
kibbutz Ein Gev. Her spiser vi  lunsj og 
kan ta et bad i Genesaretsjøen. Turen 
går videre opp på Golanhøydene 
til Ben Tal 1.165 moh. Så langs den 
syriske grensen på Highway 98 til 
Yarmukdalen og tilbake til hotellet i 
Tiberias for middag og overnatting.

LØRDAG 22. APRIL
JERIKO – EIN BOKEK VED DØDE-

HAVET 
Turen i dag går først ned Jordandalen 
til Jeriko hvor vi besøker murene og 
Elisa kilden. Så til Qasr El Yehud hvor 

Nasaret- Village

Genesaretsjøen



Dødehavet, Ein BokekBieter fulger

Kapernaum

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Jesus ble døpt av Johannes i elven 
Jordan.  Vi fortsetter ned til Ein Gedi 
og opp til Davidskilden i området 
hvor David gjemte seg for kong Saul 
i en hule ved Steinbukkildene. Så 
til sør-enden av Dødehavet til Ein 
Bokek til  Daniel Hotel for middag og 
overnatting.  

SØNDAG 23. APRIL
DØDEHAVET
Fridag ved Dødehavet. 
Vi nyter solen, varmen og salthavet. 
Husk at en ikke må være i Dødehavet 
mer enn 20 min. Resten av dagen 
til avslapping. Vi spiser middag på 
hotellet. 

 
MANDAG 24. APRIL
NEGEV – HEBRON - JERUSALEM  
Vi forlater jordens laveste punkt og 
kjører gjennom Negevørkenen opp 
til Hebron i Juda-fjellene, vi besøker 
Makpelahulen hvor patriarkene ligger 
gravlagt. Så til Hyrdemarkene og 
Betlehem med Fødselskirken hvor vi 
får arabisk guide. Avslutter dagen i 
Yad Vashem – minnestedet for jødene 

under annen verdenskrig. Fortsetter 
til Jerusalem og hotellet Lady Stern 
Hotel, i Vest-Jerusalem, for middag 
og overnatting.

TIRSDAG 25. APRIL  
JERUSALEM 
I dag skal vi besøke Gamlebyen i 
Jerusalem uten buss, men med guide. 
Vi begynner ved Betesdadammen, 
fortsetter til Gabbata med restene av 
Antoniaborgen. Deretter går vi Via 
Dolorosa til Gravkirken. Herfra 
spaserer vi ned til Davidsbyen hvor 
vi ser ruinene etter Millo. Går så ned 
Warren’s Shaft – muligens tunellen 
hvor David inntok Jerusalem ca. 
1.000 år f.Kr.  Kommer til
Gihonkilden hvor Salomo ble salvet 
til konge. Går videre bort til Siloah-
dammen og derfra gjennom den 
«nye» Herodestunellen, som fører oss 
opp til sydspissen av Klagmuren. 
Her  avslutter vi dagens vandring. 
Middag på hotellet.

ONSDAG 26. APRIL 

JERUSALEM  
Vi begynner dagen på Oljeberget, 

hvor vi har en fantastisk utsikt over 
Jerusalem. Spaserer ned til Dominus 
Flevit hvor Jesus taler til sine disipler. 
Fortsetter ned til Getsemanehagen og 
så samles vi i Garden Tomb. 
Litt fritid på ettermiddagen.
Ca. kl. 14.00 er det samling på Mahal 
Memorial for feiring av 75 års 
jubileumet for Israels selvstendighet.
Plassen ligger utenfor Jerusalem mot 
vest. Middag på hotellet.

 
TORSDAG 27. APRIL 

SAMARIA - JERUSALEM  
Vi kjører opp til Samaria og besøker 
fjellet Gerisim - velsignelsens fjell. 
Herfra ser vi over til Ebalfjellet – 
forbannelsens fjell. Besøker Jakobs 
brønn i Sykar og returnerer til 
Jerusalem. Ettermiddagen fri til 
shopping etc. Middag på hotellet.

FREDAG 28. APRIL 

ISRAEL - NORGE 
Vi må kjøre tidlig fra hotellet. 
Flyet har avgang 06:15 fra Tel Aviv. 
Ankomst Oslo 13:35, via Wien.



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 23 990,-  ved minimum 25 påmeldte

Enkeltromstillegg: kr 8 360 (meget begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r 
• Flyskatter nok 2 050.- (pr. juni -22, kan endre seg noe)
• Opphold på valgte overnattingsteder i dobbeltrom  

inkl. halvpensjon dvs frokost og middag
• Rundreise ifølge det oppsatte program
• Inngangspenger til besøkssteder i programmet                    
• Skandinavisk/engelsk talende guide på rundturen
•  Norsk reiseledelse 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Enkeltromstillegg
• Reise- og avbestillingsforsikring 
• Tips til guide, sjåfør og hotellbetjening USD 82 pr. 

person

Gamlebyen

Dødehavet

Gravhagen

Fødselskirken

Jerusalem

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 (juni 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

Fargerikt krydder


