
Opplev og oppdag Israel

Inspirasjonstur
      Turen går i samarbeid med 
 22. – 30. mars 2023

Bli med til Israel på en blanding av vandreturer i 
fantastiske Galilea, i ørkenen, Dødehavet, besøk hos  
gode venner/bønnehus i Beersheba, Nasaret og Jerusalem.  
Med en oppdatering på Bibelens profetier og hva som skjer i  
dette utrolige landet i dag. Vi legger opp til en tur for sporty  
voksne som liker naturopplevelser og er i normal god fysisk form.  

Kvinner i Nettverk og Nettverk for Menn
Turteam:

Elin L. og Geir Fagerbakke 
Mette V. og Roger Sørensen

Guide:  
Ariel Frøytland



Banjas

FLYTIDER

UTREISE FRA NORGE  22. MARS 23
LH861  Oslo – Frankfurt      13:20    15:30 
LH690 Frankfurt  – Tel Aviv     17:55    23:00 
          
HJEMREISE FRA ISRAEL 30. MARS 23
LH 695  Tel Aviv –  Frankfurt   08:00  11:30 
LH862   Frankfurt –  Oslo      13:35    15:30 

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise. 

OVERNATTINGSTEDER
22 - 23/3     i Tel Aviv området 
23 – 25/3    Negev, Inbar Arad Hotel e.l.
25 – 27/3   Galilea, Astoria Hotel Tiberias e.l.
27– 30/3    Jerusalem, Jerusalem Gate Hotel e.l 
.
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/ REISELEDERE

Geir og Elin L. Fagerbakke har 
stått sammen i tjeneste helt fra 
de møttes. Elin er leder i 
Kvinner i Nettverk og Geir er 
leder i Nettverk for Menn. 
Sammen har de stått i lederskap 
både i Ungdom i Oppdrag og 
Kristiansand Misjonskirke Salem. 
De har et bankende hjerte for 
Israel og gleder seg veldig til 
turen.

Mette V. og Roger Sørensen 
har et stort hjerte for Israel og 
folket der. De har hatt flere turer 
sammen, og Mette har mange 
turer til landet som reiseleder for 
Kvinner i Nettverk. De elsker å 
synge, og sammen har de gitt ut 
flere CD-er. Nå ser de frem til en 
fantastisk tur.

Guide på turen blir Ariel  
Frøytland - opprinnelig fra 
Øvrebø i Kristiansand. Han har 
bodd i Israel i mange år og er en 
svært erfaren autorisert guide.

 

DAGSPROGRAM 
ONSDAG 22. MARS
NORGE – TEL AVIV 
Vi har avreise fra Oslo og det er 
mulig å bestille tilslutningsbillett 
fra andre flyplasser i Norge. Ved 
ankomst Tel Aviv blir vi hentet og 
kjørt til vårt hotell. 

TORSDAG 23. MARS   
ØRKENOPPLEVELSE I NEGEV
I dag skal vi på vandretur i Negev/
Canyon Ein Akev. Vi har en samling 
på hotellet etter middag.

Ved GenesaretsjøenVandretur

Calla brød

Wadi Arguot



Gordons Golgata

Velkommen på en uforglemmelig tur!

FREDAG 24. MARS 
 ØRKENOPPLEVELSE OG

 DØDEHAVET 
I dag skal vi på en vandretur i Judea 
ørkenen (Nachal/Wadi Arugot)  
før vi kjører til Ein Bokek ved 
Dødehavet. Her blir det tid til å 
bade og nyte varmen. I kveld skal vi 
feire sabbatsmåltid sammen med 
noen israelske venner.  

LØRDAG 25. MARS
NEGEV – GALILEA 
Vi forlater Negevørkenen i dag 
og kjører mot Galilea. Vårt første 
stopp er døperplassen Qaser El 
Yehud. Det var her Jesus ble døpt 
av Johannes døperen, og her 
krysset israelsfolket Jordan under 
ledelse av Josva. Det blir en 
vandring fra Jordanelva til  
Genesaretsjøen og mulighet for å 
bade i Genesaretsjøen.

SØNDAG 26. MARS
MAGDALA OG VANDRING 
Vi besøker Magdala før turen går 
videre til vandring i Galileas fjell.  
Tid for shopping i Tiberias by om 
kvelden.

MANDAG 27. MARS
GALILEA 
De som ønsker det kan være med 
på en tur opp på Mt. Arbel, der vi 
får se soloppgangen. Vi besøker 
Tabgha med brødunderkirken og 
Kapernaum, Jesu egen by. 
Etterpå besøker vi Hope Prayer-
house i Nasaret før turen går videre 
til Jerusalem for middag og over-
natting.

TIRSDAG 28. MARS   
JERUSALEM 
Vi besøker Yad Vashem, det nasjo-
nale minnesmerket for jødene som 
døde under Holocaust. Vi drar 
også til Vestmuren, jødenes  
helligste sted. Vi vandrer Via  
Dolorosa, lidelsens vei. Vi spiser 
lunsj i Gamlebyen. Så fortsetter vi 
til Getsemanehagen og avslutter 
med en nattverdsamling i Gordons  
Golgata. På kvelden drar vi til 
House of Prayer.

ONSDAG 29. MARS 

TID PÅ EGENHÅND I JERUSALEM 
I dag vandrer vi med vår guide i 
Jerusalem, Gamlebyen, Machane 
Yehuda marked, Mamilla shopping 

senter. Vi skal også vandre på  
Jerusalems mur rundt Gamlebyen.

TORSDAG 30. MARS
HJEMREISEDAG
Transfer til flyplassen for hjem-
reise. 

Velkommen på en uforglemmelig 
tur!

Ein Bokek

 Qaser El Yehud



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 22 450,- 

Enkeltromstillegg kr 7 500,-  (begrenset antall) 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r, inkl. flyskatter og avgifter 

(kr 1 780,- kan endre seg noe frem til avreise)
• Opphold på valgte overnattingsteder i dobbeltrom  

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

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Enkeltromstillegg
• Reise- og avbestillingsforsikring 
• Tips til guide, sjåfør og hotellbetjening 75 USD pr. 

person 

Gamlebyen

Machane Yehuda

Kapernaum

Yad Vashem

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 (okt. 2022/ USD kurs kr 10) og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

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

PÅMELDING

Hummus og falafel

Bibellesning


