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Reiseledere: Even Valderhaug    
og Kjell Arne Falla 
Guide: Ariel Frøytland 

Guds profetiske ord    
oppfylles i bibelens land 
og blant hans folk Israel! 
Bli med å se!

27. februar - 8. mars 2023

Med Baptistmenighetene i Lillesand, Sel og Trondheim
 
 Vårblomstrings tur til Israel 



REISELEDERE 
Even Valderhaug er pastor i Lillesand 

Baptistmenighet. Har vært reiseleder til 

Israel flere ganger, og er godt kjent i Landet.

Kjell Arne Falla er pastor i både Sel og 

Trondheim Baptistmenigheter. Han bor 

i Trondheim. Han har sin bakgrunn i 

Frelsesarmeen, har vært i Israel før, men 

som reiseleder har han erfaringen sin fra 

turer til Kenya.

Guiden: Ariel Frøytland er koordinator i 

stiftelsen; Lev Leman Israel, som yter hjelp 

til nye immigranter i Israel. Arbeidet har 

pågått siden 1986. Han har bodd i Israel 

i mange år, snakker hebraisk og har vært 

reiseleder og guide mange ganger. Ariel er 

autorisert guide i Israel.

 

DAGSPROGRAM 
Dag 1, mandag 27. februar 
Utreisedag, Norge - Israel 
Vi reiser med Lufthansa fra Oslo via 
Frankfurt til Tel Aviv. Mulig å bestille 
tilslutningsbilletter fra flyplasser i Norge. 
På flyplassen i Tel Aviv står buss og 
venter for å kjøre gruppen til vårt hotell i 
Jerusalem, Prima Park Hotel, hvor vi skal 
starte vår rundreise i Landet. 
 
Dag 2, tirsdag 28. februar 
Jerusalem  
Etter en lang reise i går, starter vi vår 
rundtur i Landet, med en rolig start.
Tenk vi er i Israel, og i Guds by og Israels 
hovedstad; JERUSALEM. Vi starter med 
et besøk på Hertzel høyden, Jerusalem 
bys høyeste punkt, for deretter å gjøre 
et kort, men viktig, besøk på Holocaust 
museet «Yad Vashem». Deretter 

FLYTIDER
27. FEB UTREISE FRA NORGE 
LH861  Oslo - Frankfurt       13:10   15:20
LH690 Frankfurt - Tel Aviv 17:55   23:00
 
8. MARS HJEMREISE FRA ISRAEL  
LH695 Tel Aviv - Frankfurt  08:00  11:40
LH862  Frankfurt - Oslo       12:50   14:50
 
NB! Tidendringer kan forekomme fram til 
avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
27/02 – 02/03 Prima Park Hotel, Jerusalem
02/03 – 05/03       Golan Hotel, Tiberias
05/03 – 08/03       Nova Like Hotel, Eilat
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til  
tilsvarende hoteller. Oppdaterte  
opplysninger gis før avreise.

Guds profetiske ord oppfylles i 
bibelens land og blant hans folk 
Israel! Bli med å se! 
Er du interessert i Israels land, folk, 
historie og kultur, og har lyst til å
oppleve «landet der det skjedde, 
skjer, og der det kommer til å skje» 
som du kjenner fra Bibelen? Er du 
opptatt av dagens situasjon i 
Midt-Østen og har vært flere ganger 
i Landet før, og ønsker et annerledes 
opphold og ferie? Da kan virkelig 
denne turen være midt i blinken for 
deg! Vi har også lagt den opp slik, 
at også for førstegangs reisende, er 
dette en passende tur. 

krysser vi byen fra vest til øst, og besøker 
Gordons Golgata (Gravhagen). Vi ser 
restene av den 2000 år gamle 
«tredje mur».  Vi avslutter med 
Panorama utsiktsplassen på Armon 
Hanatziv, og ser utover Jerusalem by,
 og dens 5000 års historie! 

Dag 3, onsdag 1. mars  
Jerusalem  
I dag skal vi få se store deler av Jerusalem. 
Vi starter med panoramautsikten ifra 
Oljeberget over byen, og ser bymuren 
og Tempelplassen godt her ifra. Deretter 
besøker vi «Alle Nasjoners Kirke», før vi 
går inn i Gamlebyen og starter for fullt 
vår oppdagelsesferd i det helt unike 
Jerusalem. Vi skal besøke områdene 
hvor «Mikve Israel» var på Templets tid, 
«Brichot Hazon» og Betesda dammen. 
Vi går deler av Via Dolorosa, ser restene 
av en av keiser Hadrians 4 Triumfbuer i 
Ilia Capitolina fra det II. århundret etter 
Kristus. Går inn under byen, og ser 
vannbassenger fra Jesu tid, og byens 
gatenivå fra samme tid. Vi besøker 
Vestmuren / Klagemuren. Går igjen 
«under jorden» for å se utgravningene fra 
hvordan deler av Jerusalem så ut våren 
år 70 etter Kristus. Vi vandrer gjennom 
Cardo gaten, som var hovedgaten i 
Jerusalem for 1400 år siden. Vi besøker 
Gravkirken (Matt. 27.33-57, 28.10), og 
selvfølgelig besøker vi de fargerike og 
uforglemmelige basargatene i byen! 
Et langt liv er ikke nok til å få se alt i 
Jerusalem. 

Dag 4, torsdag 2. mars
Sharon sletten – Karmelfjellet – Tiberias 
Vi sier på gjensyn til Jerusalem for denne 
gangen, og reiser ned på kystsletten. 
Deretter tar vi nordover på riksvei 6, 

Jerusalem Genesaretsjøen

Vårblomstingstur til Israel 



Dåpsplassen «Kasel El Yehud»

Velkommen på en uforglemmelig tur!

og til Karmelfjellet. Vårt første stopp i 
dag blir Mochaka på Karmel (der Elias 
kjempet mot Baals menn). Deretter til 
Har Hatikva i Nasaret, med flott utsikt 
til Bebudelseskirken, og utover Harma-
geddon sletten! Vi kjører igjennom Kana 
i Galilea på vår veg til Tiberias by! Her 
skal vi bo de neste dagene, ved verdens 
laveste ferskvanns innsjø på Golan Hotel.
 

Dag 5, fredag 3. mars 
Migdal - Saligprisningens berg –    
Kapernaum – Golan
Tenk vi er ved «Søndagsskolesjøen» - 
Gennesaretsjøen! I dag skal vi «vandre 
rundt sammen med Jesus», og besøke 
bl.a. Migdal (med synagogene fra Jesu 
tid), Saligprisningens berg, og derifra 
vandre i blomsterengen ned til Tabgha. 
Vi besøker Jesu by Kapernaum, og dagen 
avslutter vi oppe på vulkanen Bental. 
Stiger opp på Golanhøyden, kjører 
gjennom druserlandsbyer, og 
avslutter med panoramautsikten fra 
Bental høyden over store deler av det 
nordlige Israel, og langt inn over i Syria. 
En ny fantastisk dag.

 

Dag 6, Shabbat/lørdag 4. mars
Galilea med båttur på Genesaretsjøen
Vi bor like ved Genesaretsjøen, og hva 
er vel da ikke mer naturlig enn å starte 
dagen med en båttur på «Søndagsskole-
sjøen»? Fra båten kan vi lett peke ut
 de kjente plassene i fra det Nye 
testamentet; Magdala (Migdal), 
Saligprisningens berg, Kapernaum (Jesu 
by), Beit Saida m.m. Deretter reiser vi 
opp til Hazor, og besøker arkeologiske 
utgravninger som fører oss mer enn 
2600 år tilbake i tid. Vi kjører så 
gjennom Huladalen, og til de 

arkeologiske utgravningene i Dan, med 
bl.a. «Abrahams port» som er mer enn 
3700 år gammel.   
  

Dag 7, søndag 5. mars
Jordandalen – Dødehavet – Arava`n - 
Eilat 
Vi forlater Genesaretsjøen og Tiberias 
for denne gangen. På vår vei sørover i 
Jordandalen til verdens laveste plass på 
jord, gjør vi vårt første stopp ved Jesu 
dåpsplass ved Jordanelven, «Kasel El 
Yehud» rett overfor byen Jeriko. Deretter 
kjører vi forbi Qumeran, Ein Gedi og 
Masada, og videre til Ein Boqeq, hvor 
den som vil kan bad i Dødehavet, her 
hvor alle kan lese hebraisk flytende. 
Så kjører vi rett sørover til Eilat og vårt 
hotell, hvor vi nå skal bo resten av turen 
(vi gjør et kort stopp ved saltstøtten; 
«Lots hustru»). Vi skal bo på Nova Like 
Hotel i Eilat frem til hjemreise.

Dag 8, mandag 6. mars
Eilat og områder rundt byen og             
Rødehavet, Tabernaklet   
I dag starter vi tidlig. Vår «oppdagelses-
reise» her i sør starter. 
Stikkord for dagen er: Tabernaklet 
som er bygd utenfor Eilat vil vi besøke, 
grenseovergangen til Jordan, Flamingo-
bassengene, Evrona (med 1200 år gamle 
underjordiske grunnvannstuneller, til 
vanning i ørkenen/ «Nil-Palmene»), 
Undervanns observasjonstårnet, Hai 
akvariet. Til slutt drar vi til «Tamar 
utsiktplassen». Her har vi utsikt over hele 
Eilat, Aqaba, og den nordlige delen av 
Rødehavet.  En fantastisk dag du aldri vil 
glemme. 

Dag 9, tirsdag 7. mars
Fridag ved Rødehavet, Eilat 
Dette blir siste hele dagen i Israel for 
denne gangen. Nyt dagen, den er din. 
Varme, sol og bading. Rødehavet har selv 
nå i mars hele 24`C 
Tilbud for dagen er: 
Du har fri, og kan gjøre det du vil. 
Mulighetene og tilbudene er mange. 
Guiden er tilgjengelig, og hjelper deg til å 
ta et valg, om det blir nødvendig!
Kl. 17.00 Fellessamling for vi tegner inn 
på kartene hvor vi vært og opplevd Israel 
disse dagene, oppsummerer turen, og 
evaluerer den. Med en liten hilsen i fra 
Israels Turistminister og Borgermesteren 
i Jerusalem.
Etter middag er det på tide å pakke ferdig 
kofferten for hjemreise. Ved 2230 tiden 
om kvelden sjekker vi så ut av hotellet, 
og blir fraktet gjennom Negevørkenen, 
og dens fantastiske natur, med buss til 
Ben-Gurion flyplass i Tel-Aviv.
 

Dag 10, onsdag 8. mars
Hjemreisedag, Tel Aviv  -  Oslo. 
Vi Sier Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel 
for denne gang. Og vi gleder oss allerede 
til neste tur, (om vi får leve og Herren 
dryger, og gir oss enda en gang en slik 
mulighet).

Vi skal også få treffe, og bli kjent med 
flere israelere under turen. Dette blir 
naturlig flettet inn på passende dager og 
kveldssamlinger. Gled dere!

Eilat 



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 24 550,- pr. person
 
Enkeltromstillegg: kr 8 850,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo – Tel Aviv via Frankfurt t/r (inkl. flyskatt kr. 

1920,- 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 besøkssteder i henhold til program

• Norsk reiseledelse

• Skandinavisktalende guide

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 87 USD

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på 
plussreiser.no/reiser/baptistmenighetene

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 2o  betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (høsten 2022/ USD kurs kr 9,6), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

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

PÅMELDING

Rødehavet 

Saligprisngensberg Vestmuren 

Nasaret

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp 

fortløpende. På grunn av strenge regler fra flyselskapene, må vi ha 

inn påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene påmeldinger kan vi 

ikke garantere plass på turen. Prisene er gitt på gjeldende priser 

og valutakurser. Vi tar forbehold om programendringer og at det 

melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god 

tid før avreise.


