
en familievennlig tur til israel

“Landet der det skjedde”

Turteam:
Mark og Unni Wootton

Velkommen med på en tur hvor Bibelen blir 
levendegjort for liten og stor. Vi begynner 
reisen i kjerneområdet for Jesu virksomhet i
Galilea, fortsetter til Israels hovedstad Jerusalem 
og avslutter med badedager ved Middelhavet,
 i Tel Aviv.

26. juni - 6. juli 2023



DAGSPROGRAM

DAG 1, MANDAG 26. JUNI 
UTREISEDAG, NORGE – ISRAEL

Velkommen med på menighetstur til 

Landet der det skjedde! Vi reiser med 

SAS fra Haugesund til Oslo og videre 

med LOT fra Oslo, via Warszawa til Tel 

Aviv.  Vel fremme på Ben Gurion flyplass, 

reiser vi direkte til vårt hotell i Tiberias 

ved Genesaretsjøen. Her skal vi bo de 

første nettene.

DAG 2, TIRSDAG 27. JUNI 
NASARET OG BÅTTUR PÅ 
GENESARETSJØEN

Vi begynner turen vår med å reise til 

Jesu barndomsby Nasaret, som i dag er 

den største arabiske byen i Israel. Vi ser 

den mektige Bebudelseskirken som er 

bygget over stedet tradisjonen sier Maria 

bodde, og stedet Nazareth Village, som 

anskueliggjør livet som det var her på 

Jesu tid. Et sted drevet av lokale kristne 

arabere og messianske jøder. Så kjører 

vi tilbake mot Genesaretsjøen, hvor vi 

avslutter dagen med båttur! Her hvor 

Jesus stilte stormen og gikk på vannet. 

DAG 3, ONSDAG 28. JUNI 
KAPERNAUM,                            
SALIGPRISNINGEN, MENSA 
CHRISTI OG HAR BENTAL 

Vi er i det mest sentrale område for Jesu 

virksomhet og begynner dagen med å 

besøke Jesu egen by, Kapernaum, før 

vi fortsetter til Saligprisningenes berg, i 

området hvor Jesus holdt Bergprekenen. 

Vi går så ned til Genesaretsjøen og 

området som kalles Mensa Christi (Kristi 

bord). Her kalte Han fiskerne en gang til 

menneskefiskere, like bortenfor gjorde 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 26.06.2023

SK 305 HAUGESUND - OSLO     06:45 07:35

LO 482 OSLO - WARSZAWA        10:45  12:45

LO 155  WARSZAWA - TEL AVIV  15:00  19:50

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 06.07.2023 

LO 156  TEL AVIV - WARSZAWA  10:40  13:45

LO 483 WARSZAWA - OSLO        16:50   18:55

SK 320 OSLO - HAUGESUND    21:50    21:55

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise. 

Alle tider er lokale. Ved ønsker om tilslutning fra 

annen flyplass; gi beskjed på påmeldingsskjema.

OVERNATTINGSTEDER 
26-29/6    Hotel Restal, Tiberias  

29/6-3/7   Hotel Grand Court, Jerusalem 

3-6/7          Hotel Grand Beach, Tel Aviv 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/REISELEDER

Mark og Unni Wootton 
har gjennom flere år hatt turer til 
Israel. Mark har vært pastor i 
nærmere 30 år og har en sterk 
kjærlighet til Israel og det jødiske 
folket. Sammen skaper de reiser
som passer for alle aldrer og gir 
minner for livet.

Han brødunderet og her ved stranden        

møtte Han sine disipler igjen etter 

oppstandelsen og spurte Peter; Elsker  

du meg Peter? 

Vi fortsetter reisen opp på Golanhøyden, 

og får et nærmere møte med den 

politiske situasjonen Israel står overfor. 

Vi besøker en nedlagt militærpost på  

vulkanhøyden Har Bental, hvor man har 

en formidabel utsikt, bl.a. utover dalen 

der Saulus fikk sitt sterke møte med    

Veien, og ser langt innover Syria. Etter 

hvert vender vi tilbake til Tiberias. 

DAG 4,
TORSDAG 29. JUNI 
SACHNE, JERIKO, DÅPSSTEDET, 
OG TIL JERUSALEM  

I dag reiser vi fra det frodige Galilea 

mot Jerusalem. Vi stopper først i par-

adiset Sachne, og bader i kilder som 

året rundt holder 27 grader. Fortsetter 

gjennom Jordandalen og til den golde 

Judeaørkenen. Her stopper vi for lunsj 

i verdens eldste by, Jeriko, som i dag 

ligger i palestinsk selvstyreområde. Vi 

spiser lunsj hos kristne som driver stedet  

«Seed of Hope». Så besøker vi området 

hvor Johannes døperen holdt til ved 

Jordanelven, Qasr El Yehud, hvor Jesus 

mest sannsynlig ble døpt. Stedet er på 

grensen til dagens Jordan. 

Så begynner vi stigningen opp mot      

Den hellige by, Jerusalem, 800m over 

havet, og kjører opp på Oljeberget og   

ser den storslåtte utsikten over verdens 

mest omtalte by, sentrum for tre verd-

ensreligioner. Tempelet som Jesus skuet 

utover når Han stod her, ble ødelagt i 

år 70 e.Kr. I dag er det Klippedomen og 

Al Aksa moskeen som ligger her (siden 

600-tallet), det tredje helligste sted i 

verden for muslimene. Her på høyden 

minnes vi Jesu inntog i Jerusalem, Hans 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Himmelfart og ser frem mot Hans      

gjenkomst. Vi har kommet til byen som 

David gjorde til jødenes hovedstad for 

over 3000 år siden. 

DAG 5, FREDAG 30. JUNI 
JUDEAØRKENEN M/MASADA, 
BEDUINLEIR OG DØDEHAVET

I dag venter en fantastisk ørkendag! 

Vi kjører tilbake i Judeaørkenen og til 

verdens laveste sted; Dødehavet. Først 

skal vi besøke Masada, en fjellborg i 

ørkenen. Her får vi møte historien om 

Herodes festning og om de jødiske       

selotene som slo seg ned her og holdt 

stand mot romerne helt til Masada falt 

år 73 e.Kr. Vi tar kabelbanen opp og går 

ned på baksiden, hvor bussen møter 

oss og tar oss videre inn i ørkenen til 

beduinleiren Kfar hanokdim. Her blir 

det  kameltur og lunsj på ekte beduinvis. 

Så kjører vi gjennom ørkenbyen Arad 

og ned mot sørspissen av Dødehavet, 

hvor det blir et bad man sent glemmer. 

Dødehavet er ca. 415m under havet, 

og her flyter man som en kork pga. det 

høye saltinnholdet, hele 33%. I tillegg 

har havet mange andre mineraler som til 

sammen gjør det til et av de mest helse-

bringende steder i verden. Etter hvert 

setter vi kursen tilbake mot Jerusalem. I 

kveld begynner sabbaten.

DAG 6, LØRDAG 1. JULI 
GETSEMANE, GAMLEBYEN OG 
VESTMUREN

Denne sabbaten skal vi fortsette          

vandringen i påskens evangelium.            

Vi begynner med morgensamling i 

Getsemane, her hvor Jesus kjempet og 

ba. Så går vi opp mot Gamlebyen med 

alle sine basargater og ulike kvarter. Vi 

går inn gjennom Løveporten og besøker 

først Bethesdadammen, hvor Jesus 

helbredet på sabbaten. Vi opplever at 

lovsangen når nye høyder i St. Anna 

kirken, den mektige korsfarerkirken som 

ligger på stedet, og som har ti-sekunds 

akustikk. Så vandrer vi deler av Via 

Dolorosa, lidelsens vei, som skal minne 

oss om Jesu vandring, gjennom datidens 

basargater, mot Gravkirken. Det blir 

både lokal falafel og schwarma-lunsj og 

tid til shopping for de som ønsker det, 

før man møtes igjen og går sammen til 

det helligste sted i verden for det jødiske 

folk; Vestmuren, deler av tempelet som 

engang stod her. Så møter vi bussen 

utenfor Gamlebyens murer og kjører 

tilbake til vårt hotell.

DAG 7, SØNDAG 2. JULI 
YAD VASHEM OG BETLEHEM

På formiddagen i dag besøker vi            

Holocaustmuseet Yad Vashem, minnes-

merket over de 6 mill. jødene som ble 

utslettet under andre verdenskrig (av 

dem var det 1,5 mill. barn …), og som 

aldri fikk komme hit. Et sterkt møte med 

en ufattelig del av vår moderne historie. 

(For barna arrangeres tur til Biblical Zoo, 

ikke inkludert) 

Så blir det besøk i Jesu fødeby Betlehem, 

som ligger bare 10km fra Jerusalem. Her 

opplever vi Hyrdemarkene i Beit Sahur, 

med grotter hvor vi deler juleevangeliet, 

og den mektige Fødselskirken, bygget 

over stedet Jesus ble født. 

Resten av dagen til egen disposisjon.

DAG 8, MANDAG 3. JULI 
GRAVHAGEN OG TIL TEL AVIV

Vi avslutter vårt opphold i Jerusalem 

med å besøke Gordons Golgata og 

Gravhagen. Et fredfylt, vakkert sted, med 

en tom grav. Her har vi vår egen nattverds 

stund sammen. Deretter setter vi kursen 

mot Tel Aviv, byen som aldri sover, hvor 

vi skal bo de siste dagene av turen. Vi 

kjører via Jaffa, bibelens Joppe hvor bl.a. 

Simon garveren holdt til, og ser utsikten 

over byen før vi innlosjerer oss på vårt 

hotell sentralt i byen med gåavstand til 

stranden.

DAG 9 OG 10, TIRSDAG 
4. JULI - ONSDAG 5. JULI 
FRIDAGER I TEL AVIV

De siste dagene er satt av til bade- og 

feriedager i Tel Aviv, med sine fantas-

tiske Middelhavssteder. Reiselederne 

er behjelpelige med råd til hva som 

kan besøkes, som Karmel markedet,             

Dizengoff senteret, Immanuelkirken,  

The Jewish History museum eller annet.

DAG 11, TORSDAG 6. JULI 
HJEMREISEDAG, NORGE – ISRAEL

Det er tid for å si Shalom v’lehitraot (fred 

og på gjensyn) til Israel og sette kursen 

hjem til Norge. Vi håper at alle drar hjem 

med ønske om å en dag komme tilbake. 

Vi har transfer til flyplassen om mor-

genen, og avgang fra Tel Aviv kl. 1040. 

Underveis på turen vil det bli møter med 

lokale Jesus-troende, noe som vil gi oss et 

levende møte med Jesu disipler i landet i 

dag.



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
VOKSEN  KR 25.750,-

BARN    KR 20.750,- 
(fra 2 t.o.m. 15 år, på rom m/2 voksne)

Enkeltromstillegg: kr 8.480,-  (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen tur/retur Haugesund

• Flyavgifter/oljetillegg på kr 2 250 (per okt-22, kan endres)

• Hele rundreisen med alle utfl ukter etter programmet

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag

• Lunsj og kameltur i beduinleir

• Båttur på Genesaretsjøen

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet

• Norsk reiseledelse

• Skandinavisktalende guide

IKKE INKLUDERT:
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør på USD 80 per pers 

fra 13 år

• Enkeltromstillegg NOK 8 480

• Reiseforsikring

Bebudelseskirken i Nazareth

Dødehavet

Gravhagen 

Døpeplassen Kaser El Yahud

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på 
plussreiser.no/reiser/wootton

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

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

PÅMELDING

Tiberias Saligprisningensberg 


