
Turteam:  Signe Aanestad Edland 

      Ariel Frøytland er guide 

 

fra Middelhavet og Galilea til Jerusalem 

16. - 25. januar 2023 



DAGSPROGRAM 

 

MANDAG 16. JANUAR 

Reisedag Norge - Israel 

Vi har avreise med Lufthansa fra 

Sola/ Stavanger med mellomlanding 

i Frankfurt.  Ankomst Tel Aviv  kl. 

23.00. På flyplassen står bussen og 

venter for å kjøre oss til King Solo-

mon Hotel i Netanya, hvor vi skal 

starte vår rundreise.  

 

TIRSDAG 17. JANUAR 
Netanya - Tiberias 

Etter frokost drar vi nordover og 

besøker Caesarea ved havet, kjø-

rer opp på Karmel fjellet og til Mu-

hraqa, stedet der Elia kjempet med 

Baals profetene. Så videre til Nasa-

ret og besøker Bebudelseskirken. 

Om tiden tillater det kan vi gå bort 

til Mariakilden i Nasaret og/eller 

kjøre veien om Mt. of Precipice – 

fjellet der de ville kaste Jesus utfor. 

Flott utsikt herfra. 

Fortsetter så til Tiberias og sjekker 

inn på Restal Hotel som ligger sen-

tralt i forhold til byen og strand-

promenaden. Middag på hotellet 

om kvelden. 

 

 

ONSDAG 18. JANUAR 

På og rundt Genesaretsjøen  

Etter frokost blir det besøk på de 

kjente bibelske stedene rundt Gen-

nesaretsjøen som Jesu egen by, Ka-

pernaum, Saligprisningsfjellet hvor 

han holdt den kjente talen, Tabgha 

med brødunderet samt båttur på 

Genesaretsjøen. 

 

TORSDAG 19. JANUAR  

Golan 

Denne dagen går turen nordover 

på Golanhøyden til Tel Dan hvor vi 

bl.a. får se «Abrahams port» og 

Midt-Østens største vannkilde, 

fortsetter til Banjas hvor det ble 
klart for disiplene at Jesus var jøde-

nes Messias. Fortsetter så å kjøre 

videre på Golan og tilbake til hotel-

let for middag. 

 

FREDAG 20. JANUAR  

Tiberias - Jerusalem 

Turen går sydover i Jordandalen og 

besøk til Beit Shean med store ar-

keologiske utgravninger av by på 

by. Vi fortsetter ned til Jeriko og 

minnes Sakkeus ved morbærtreet 

og ser vannkilden. Så besøk til Jesu 

dåpsplass ved Jordanelven like ved 

Jeriko.  Siste stopp i dag blir Qum-

ran med hulene der Dødehavsrul-

Kapernaum 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 16. januar 2023 

LH879 Stavanger - Frankfurt 12.30 14:25 

LH690  Frankfurt - Tel Aviv 17:55 23:00 

 

Hjemreise fra Israel - 25. januar 2023 

LH691 Tel Aviv - Frankfurt 05:20 09:00 

LH878 Frankfurt - Stavanger 10:00 11:45 

 

BOSTEDER 

16. - 17/1 King Solomon Hotel, Netanya 

17. - 20/1 Restal Hotel, Tiberias 

20. - 25/1 Shani Hotel, Jerusalem 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER OG GUIDE 

Signe Aanestad Edland er den som har satt 

i gang arbeidet med turen og som har kontak-

ten i forhold til flybillettene med Lufthansa.  

 

Ariel Frøytland er koordinator i stiftelsen; 

Lev Leman Israel, som yter hjelp til nye immi-

granter i Israel. Arbeidet har pågått siden 1986. 

Han han har bodd i Israel i mange år, snakker 

hebraisk og er en erfaren reiseleder og autori-

sert guide i Israel. 

En spennende tur  som starter i Netanya 

ved Middelhavet. Fortsetter til Galilea og 

så ned Jordandalen til Dødehavet og Jeri-

ko og opp til Jerusalem.  

 

Flybillettene har Signe Aanestad 

Edland hånd om. 



 Fra toppen av Oljeberget går vi 

ned til Alle Nasjoners kirke i Get-

semane og minnes Jesu døds-

kamp.  Så er det Gamlebyen som 

står for tur. Vi går opp til bymuren 

og inn porten og til Betesdadam-

men og St. Anna kirken (med en 

utrolig akustikk), vandrer litt videre 

på Via Dolorosa, «lidelsens vei» før 

vi går ut Damaskusporten og til 

Gravhagen. 

 

 TIRSDAG 24. JANUAR  

Gamlebyen i Jerusalem 

Denne dagen blir det å være mye 

på beina inne i Gamlebyen.  Besøk 
til Tempelhøyden for å se moskee-

ne, gå resten av Via Dolorosa frem 

til Gravkirken.  En tur innom det 

jødiske kvarter av Gamlebyen og 

tid i basarene hører med. 

 

ONSDAG 25. JANUAR  

Hjemreisedag 

Vi sjekker ut av hotellet og bussen 

kjører oss til Ben Gurion flyplassen 

i Tel Aviv. Avreise fra Tel Aviv tid-

lig om morgenen, så avreise fra ho-

tellet blir midt på natta.  

 

Velkommen på en spennende tur! 

 

lene ble funnet. Mulighet for et bad 

i Dødehavet før oppstigning til Je-

rusalem. 

 

LØRDAG 21. JANUAR  

Jerusalem og Betlehem   

Etter frokost er det Oljeberget 

som står for tur (om mulig fra Be-

tania), med utrolig utsikt over Jeru-

salem. Så kjører vi til Davids by, og 

Jesu fødeby, Betlehem og besøker 

Fødselskirken og hyrdemarkene. 

 

SØNDAG 22. JANUAR  

Jerusalem  

Denne dagen drar vi til Sionsberget 

og ser Kong Davids grav, Natt-

verdsalen og Hanegalkirken – hvor 

Peter fornektet Jesus og han var 

fengslet. Her kan man gå i trapper 

som er fra Jesu tid. 

 

 

MANDAG 23. JANUAR  

Gamlebyen i Jerusalem 

Vi starter dagen med et besøk på 

en av byens flotteste panorama ut-
sikter; Oljeberget. Her kan vi se 

utover Jerusalems 5000 års histo-

rie.  

TURPRIS  

Kr 16.850,-  

 

Enkeltromstillegg kr 7.100,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Rundreisen i henhold til oppsatt 

program 

•  Opphold på valgte overnattingsste-

der i dobbeltrom inkl. halvpensjon 

(frokost og middag)  

• Inngangspenger til besøkssteder i 

henhold til programmet 

• Norsk reiseledelse 

• Norsktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Flybilletter Stavanger-Tel Aviv t/r, 

inkl. flyskatter og avgifter. Dette 

betales/avtales direkte med Signe 

Aanestad Edland. 

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Reise– og avbestillingsforsikring 

• Enkeltromstillegg 

• Tips til hotellbetjening, guide og 

sjåfør ca. 90 USD pr. person 

(samles inn i starten av turen). 

 

Påmelding på;  
https://plussreiser.no/reiser/

plussreiser.no-reiser-edland 

Utsikt over Genesaretsjøen 

https://plussreiser.no/reiser/plussreiser.no-reiser-edland
https://plussreiser.no/reiser/plussreiser.no-reiser-edland


Turen bestilles på https://plussreiser.no/reiser/plussreiser.no-reiser-edland 

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 

Gravhagen 

Jordanelven ved Dødehavet 

FORBEHOLD OG MERKNADER 

• Vi tar forbehold om endring i program og pris. 

• Turprisen er beregnet ut fra dagens priser  og valutakurser (september 2022, USD kurs 10), og vi tar forbehold om end-

ring i valutakurser, devaluering, uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 15 betalende deltakere.  

• Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige reise-

betingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 

Israels fjell 

Galilea 

Getsemane 

https://plussreiser.no/reiser/plussreiser.no-reiser-edland

