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Opplev Jødenes hjemland med bibelen 
som guide. Bli med og opplev forbindelsen 
mellom fortid, nåtid og framtidsprofetiens Israel. 
Jubileumsmarkering 26. april med svenske, 
danske og norske Israelsvenner. Flott program 
med mye sang og mange hilsener.

20. - 27.  april  2023

Festreise til Bibelens land

Jubileumstur til Israels 75-årsmarkering



DAGSPROGRAM
 
TORSDAG 20. APRIL 
AVREISE FRA NORGE
Etter ankomst til Ben Gurion flyplass i 
Tel Aviv, kjører vi til vårt hotell. 

FREDAG 21. APRIL 
GOLANHØYDEN
Denne formiddagen skal vi opp på 
Golanhøydene. Vi skal like opp til 
grensen til Syria. Her oppe stod 
verdens største tanks-slag i oktober 
1973. Vi skal opp på en høyde for å se 
inn mot spøkelsesbyen ”Kuneitra”.
På Golan skal vi også besøke en 
fabrikk som lager kosmetikk av oliven.
Dagen avsluttes med et besøk i 
Kibbutz Misgav Am like ved grensen 
til Libanon.

LØRDAG 22. APRIL 
OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN 
Området rundt Genesaretsjøen har 
mange minner om Jesu liv og virke. 
Vi drar opp på fjellet der Jesus holdt 
sin mest berømte tale, Bergprekenen. 
Her står en liten kirke med en  
fantastisk akustikk. Vi må bare prøve 
den! Ikke langt fra dette stedet ligger 
Tabga. Etter oppstandelsen forteller 
Bibelen at her møtte Jesus sine 
disipler. Stedet er også kjent for at 
Jesus mettet 5000 mennesker. Og 
like ved Tagba ligger Kapernaum,  
Jesu egen by - der Han bodde fra han 

Banjas

TURTEAM/ REISELEDERE 

Harry Wiig Andersen har vært 
reiseleder/turpredikant for oss i en 
årrekke. Han har reist på mer enn 
100 turer til Israel fra 1974 til nå. Få 
personer i Norge har hatt med seg 
flere turister til Bibelens land enn 
han. Han har vært rektor på Nord-
hordland Folkehøgskole og han har 
også hatt en periode som ordfører i 
hjemkommunen. I dag er han 
seniorkonsulent i Plussreiser og 
bidrar med sin enorme kunnskap.

Vigleik Brekke er kommunikasjos-
leder i Øygarden kommune. Han  
har reist sammen med Bjørg og 
Harry Wiig Andersen årlig til Israel 
de 10 siste årene. Frem til han ble  
ansatt i Fjell kommne var han 
redaktør og daglig leder i Kyst- 
radioen i 20 år.

Hanne Risvold har  vært i Israel 
nesten 40 ganger, de fleste som 
reiseleder. Hun har jobbet som lærer 
i barneskolen og som sosiallærer og 
spesialpedagog. Hun har vært og er 
fremdeles KrF politiker. Hanne var 
med og etablerte Justøyfamiliens 
bibelcamping i 2003, og hun har 
vært leder for campingen i mange 
år. Det har også blitt mange reiser 
til Russland siden hun har vært  
styremedlem i stiftelsen “Hjelp til 
Russland” og redaktør av bladet  
“Hjelp til Russland” i mange år.

var 30 til 33 år gammel.  Her ser vi  
restene av en stor synagoge. I denne 
byen bodde også Peter og her kalte 
Jesus Matteus til disippel. Ca kl. 
14:00 skal vi ha en fin seilas over 
Genesaretsjøen fra Ginosar.

SØNDAG 23. APRIL     
NASARET - JERIKO -  JERUSALEM
Nå går ferden til JERUSALEM.
Vi kjører sørover mot Jordandalen. 
Om morgenen starter vi med 
gudstjeneste i Kana i Galilea. 
Deretter kjører vi til Nasaret.                                                                                              
Etter ca. 2 timer, kommer vi til Jeriko, 
(verdens eldste by). Her skal vi se 
mye interessant fra Bibelhistorien og 
vi skal kjøpe deilig solmoden frukt.                                                                         
På veien opp til Jerusalem skal vi ut 
i Judea ørken framføre lignelsen om 
”Den barmhjertige samaritan”.
Middag og overnatting i Jerusalem.

MANDAG 24. APRIL
JERUSALEM
Vi starter denne morgenen på 
Oljeberget. Dette berget ligger øst 
for Jerusalem og danner grensen mot 
Judeaørkenen. Jesu vandring mot  
Jerusalem den siste påsken starter her. 
Vi besøker Kristi Himmelfart - 
kapellet hvor vi leser og synger om 
Jesu himmelfart. Vi går videre
nedover Palmesøndagstien, og midt 
på Oljeberget kommer vi til stedet
der Jesus satt og gråt over Jerusalem.  
Kirken heter Dominus Flevit. Ved 

Jerusalem Dødehavet



Masada

Velkommen på en uforglemmelig tur!

foten av Oljeberget kommer vi til 
Getsemane-hagen. Her hadde Jesus 
sin sjelekamp, og her ble han
angitt av Judas og arrestert. Vi skal 
sitte blant hagens trær og synge og 
lese om det som skjedde her. 
Etter lunsj  kjører vi til Betlehems-
markene.  Dagen  avsluttes med 
nattverdsgudstjeneste i  Gravhagen/
Gordons Golgata.

TIRSDAG 25. APRIL
DØDEHAVET - MASADA 
Denne dagen går turen sørover langs 
Dødehavet.  I nordenden av Døde-
havet stanser vi i Qumran hvor de 
verdenskjente Dødehavsrullene ble 
funnet. Vi er nå i den dypeste kløften 
på jord. Dødehavet ligger ca 420 m 
under havets overflate. Vannet er 
ekstremt saltholdig og gir derfor en 
utrolig oppdrift. Derfor flyter man 
som en kork i vannet. Saltene i dette 
vannet utnyttes industrielt og  
eksporteres til hele verden. Her kan vi 
kjøpe de berømte Dødehavs- 
produktene som vi kan ta med hjem 
til Norge. Vi kjører videre sørover. Nå 
skal vi bade i dette spesielle havet.  
Fra badestedet kjører vi til foten av 
Masadafjellet. Vi tar en kabelbane 
opp til fjellets topp. Her skal vi få høre 
alt som skjedde her i år 73 e.Kr.
MASADA  er et fjell med loddrette 
sider men ganske flatt på toppen. 
Fjellet var regnet som uinntagelig 
for fiender. Her på toppen bygde 

Herodes den store flere palass,
I år 70 e.Kr. rømte ca. 1000 seloter til 
toppen av Masada. I år 73 e.Kr. begikk 
disse selvmord for ikke å falle  
i romernes hender. Hele stedets 
historie skal vi dele med hverandre 
når vi står her oppe på  toppen. På 
vestsiden går vi nedover den romer-
ske rampen. Med bussen skal vi nå 
kjøre lenger inn i ørkenen. Etter 25 
minutter kommer vi til BEDUIN-
LEIREN. I denne leiren vil beduinene 
motta oss med kaffe og te. Deretter 
skal vi spise lunsj i leiren. En av inn-
byggerne i  leiren vil fortelle om livet 
som beduiner! På hjemveien passerer 
vi Beer Sheva og grensen til Gaza. 
Middag og overnatting på vårt hotell i 
Jerusalem.

ONSDAG 26. APRIL
HOLOCAUSTMUSEET - KLAGE-

MUREN OG JUBILEUMSFEST 
Vi  starter dagen på det store  
Holocaustmuseet utenfor byen. Det 
er fryktelige scener som rulles opp for 
oss når vi ser hva dette folket led un-
der 2. verdenskrig. 6 millioner jøder 
ble drept og av disse var 1,4 millioner 
barn. Det er kanskje barneavdelingen 
som gjør mest inntrykk på oss under 
dette besøket. Vi spiser lunsj i gamle 
Jerusalem og tar oss tid til å handle 
i basargatene. Dagen fortsetter ved 
Gråtemuren -rester av tempelmuren 
kalles også for «klagemuren». Dette 
er jødenes helligste sted på jord. 

I dag brukes muren som bønnested 
og betraktes nå så viktig for jødene at 
de fastholder at de aldri vil gi fra seg 
dette sted!
Kl. 14:00 starter vi med felles 
jubileumsfest for alle grupper som 
reiser med Plussreiser.
Middag og overnatting på vårt hotell.

TORSDAG 27. APRIL  

HJEMREISEDAG 
Buss til Ben Gurion og hjemreise til 
Norge.

Ved grensen til Syria

OVERNATTINGSTEDER
 
20. – 21. april    Hotel i Netanya
21. – 23. april    Hotel i Galilea
23. – 27. april    Hotel i Jerusalem

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

FLYTIDER

UTREISE FRA NORGE  20. APRIL
TK1752  Oslo – Istanbul      11:20    16:15 
TK 864  Istanbul – Tel Aviv      19:45   21:55 
          
HJEMREISE FRA ISRAEL 27. APRIL 
TK 865   Tel Aviv –  Istanbul   08:30  10:50 
TK1753   Istanbul –  Oslo     14:10    16:55 

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.



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 24 950,-  ved minimum 25 påmeldte

Enkeltromstillegg: kr 8 800,- (meget begrenset antall)
Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel
 

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Tel Aviv t/r 
• Flyskatter nok 2 380,- (pr. høst -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 talende guide på rundturen
•  Norsk reiseledelse 

 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Enkeltromstillegg
• Reise- og avbestillingsforsikring 
• Tips til guide, sjåfør og hotellbetjening USD 80 pr. 

person (legges i konvolutt og gis reiseleder ved avreise)

Tiberias

Fødselskirken

Gordons Golgata

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 (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

Hummus

Saligprisningenes berg


