
 
Familietur til Israel og de 
palestinske områdene

Turteam:
Eva Vassbø 

Inger og Arne Berge

Venners og venners venner-tur

Vi inviterer til familietur til Bibelens land,  
med Bibelen som «reisehåndbok».  
Dette blir en tur du husker resten av livet!

27. juni - 6. juli 2023



Velkommen til tidagers familietur! 
Det blir opplevelsesdager i Galilea, 
ørkenen og Jerusalem. Og selvsagt 
tid til fritid og bading, både i  
Middelhavet, Gennesaretsjøen, 
Dødehavet, i varme kilder og i  
bassenger på hotellene. Vi vil få et 
levende møte med bibel- 
fortellingene og spennende  
trosopplæring for barn, ungdom 
og voksne. Vi vil også få møter 
med mennesker og med det mang-
foldige israelske og palestinske 
samfunnet. «Det hellige land» har 
en historie du ikke finner maken 
til! 

Dette er en «venners og venners 
venner-tur», og dere kan dele invi-
tasjonen med noen dere gjerne vil 
reise sammen med. Programmet 
er lagt opp med tanke på at barn, 
ungdom og voksne skal ha gode 
opplevelser sammen.  
Enkelte steder vil vi dele gruppen 
litt etter alder, for å gi alle en best 
mulig formidling knyttet til det vi 
opplever.

DAGSPROGRAM
TIRSDAG 27. JUNI
Reisedag, Stavanger - Netanya 

Vi har avgang med SAS fra Sola til Oslo, 

og videre med LOT via Warszawa til Tel 

Aviv. Fra Ben Gurion flyplass kjøres vi 

direkte til Netanya (35 km), hvor vi skal 

overnatte på King  

Solomon Hotel i to netter.

ONSDAG 28. JUNI 

Fridag i Netanya

Vi starter turen med en god fridag til 

avslapning og strandliv i badebyen 

Netanya ved Middelhavet. Dette er en av 

vennskapsbyene til Stavanger. Bli-kjent-

samling om kvelden. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 27. JUNI 

SK4008 STAVANGER - OSLO 07:40 08:35 

LO 482 OSLO - WARSZAWA 10:45 12:45

LO 155 WARSZ. - TEL AVIV 15:00 19:50

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 06. JULI 

LO 156 TEL AVIV – WARSZ. 10:40 13:45   

LO 483 WARSZAWA – OSLO 1650 1855

SK4051 OSLO – STAVANGER 2145 2235

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
27/6-29/6: Hotel King Solomon, Netanya

29/6-2/7: Hotel Kinar v/Gennesaretsjøen

2/7-3/7: Hotel David, Dødehavet

3/7-6/7: Hotel Leonardo, Jerusalem  

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/REISELEDER

Reiseledere blir Eva Vassbø, Inger 

Bakke Berge og Arne Berge.  

Eva er sokneprest i Riska menighet 

i Sandnes. Hun er opptatt av 

formidling og har mye erfaring fra 

trosopplæring. Arne er sokneprest i 

Hinna menighet i Stavanger. Han liker 

også å dele kunnskap om bibeltekster 

og de bibelske landskapene. Arne har 

sammen med Inger mye erfaring fra 

reiseledelse til Israel og de palestinske 

områdene.              

TORSDAG 29. JUNI 
Fra Middelhavet til Gennesaretsjøen

Vi begynner rundreisen vår og kjører mot 

Galilea og Jesu barndomsby, Nasaret, 

som i dag er en stor arabisk by. Her 

besøker vi Nazareth Village, en park hvor 

evangeliske kristne har gjenskapt Nasaret 

på Jesu tid. Her blir det også «bibelsk 

lunsj». Vi besøker også den store Bebu-

delseskirken. Den er bygd på stedet der 

tradisjonen sier at engelen Gabriel kom 

til jomfru Maria og sa at hun skulle bli 

Jesu mor. Så setter vi kursen mot  

Gennesaretsjøen, hvor vi skal bo de 

neste tre nettene på Hotel Kinar, som 

ligger like ved sjøen.

FREDAG 30. JUNI 

Ved Gennesaretsjøen i Galilea

Vi starter dagen med å besøke  

Kapernaum, «Jesu egen by». Her har 

arkeologene funnet en gammel synagoge 

og restene etter Peters hus, der Jesus 

kanskje bodde! Deretter kjører vi opp til 

Saligprisningenes berg, der tradisjonen 

sier at Jesus holdt Bergprekenen og lærte 

disiplene Fadervår. Etter dette går vi ned 

til sjøen igjen, ca. 45 minutt, til  

området som heter Tabgha. Her gjorde 

Jesus brødunderet og her viste han seg 

for disiplene etter oppstandelsen. Rest-

en av dagen har vi fritid på vårt hotell og 

kan nyte sol og basseng!



Velkommen på en uforglemmelig tur!

LØRDAG 1. JULI 

Ved Gennesaretsjøen i Galilea

Vi starter dagen med båttur på  

Gennesaretsjøen, der disiplene fisket, 

Jesus gikk på vannet og han stillet  

stormen. Deretter reiser vi til Magdala, 

der det de siste årene er gjort spennende 

funn fra Jesu tid og det er bygd en ny og 

flott kirke som er viet Jesu virksomhet 

ved Gennesaretsjøen. Vi kjører så opp 

til Arbelfjellet, der det er en fantastisk 

utsikt over sjøen. 

Her kan de som ønsker å få en tur i 

terrenget, bli med og gå ned en bratt sti 

til Duedalen som ligger under fjellet. 

De som heller vil sitte på med bussen, 

kjører tilbake og plukker opp turgåerne 

i Duedalen. Resten av dagen har vi fritid 

på Hotel Kinar.

SØNDAG 2. JULI  
Fra Galilea til ørkenen

Første stopp denne dagen blir i Sachne, 

en vakker nasjonalpark. Etter et bad i de 

varme kilder der, som holder 27 grader 

året rundt, drar vi videre sørover Jordan-

dalen. Når vi nærmer oss Dødehavet, 

stopper vi ved Jesu dåpsplass Qasr Al-Ya-

hud. Her minnes vi Jesu dåp og vår egen 

dåp. Deretter kjører vi langs Dødehavet 

og passerer stedet der Dødehavsrullene 

ble funnet, før vi ankommer vårt overnat-

tingssted i Ein Bokek i sørenden av havet.  

Resten av dagen er satt av til bad og 

avkobling. Her er vi på det laveste sted på 

jorden, mer enn 400 meter under havet, 

og man flyter som en kork pga. det høye 

salt- og mineralinnholdet i vannet.

MANDAG 3. JULI  
Fra ørken til Jerusalem

Etter frokost kjører vi til Masada, kong 

Herodes sin mektige fjellborg, der vi 

tar gondolbanen opp til toppen. Her 

får vi høre den sterke historien om de 

jødiske opprørerne som søkte tilflukt 

her og holdt stand mot romerne i tre 

år etter Jerusalems fall i år 70. Vi går til 

fots ned stien på baksiden av Masada, 

der romerne kom opp da de tok bor-

gen. Ved foten av fjellet blir vi hentet av 

bussen som kjører oss til beduinleiren 

Kfar Hanokdim i Judaørkenen. Her får vi 

ekte beduinvelkomst og lunsj og det blir 

mulighet for ridetur på ørkenens konge! 

Etter hvert forlater vi beduinleiren og 

setter kurs mot Jerusalem, via fjellbyen 

Arad og Dødehavet. Vi reiser «opp til Je-

rusalem», som ligger i fjellene 800 meter 

over havet, og kjører direkte til Oljeber-

get og ser den flotte utsikten over den 

hellige byen. Så går vi ned bakkene, via 

kirken Dominus Flevit (Herrens gråt) til 

Getsemanehagen med kirke og hage med 

gamle oliventrær. Her hadde Jesus sin 

bønnekamp og her ble han tatt til fange 

før korsfestelsen. Bussen henter oss ved 

Getsemane og kjører oss til Hotel Leon-

ardo, der vi skal bo i tre netter. Hotellet 

ligger med gåavstand til Gamlebyen.

TIRSDAG 4. JULI  
Jerusalem

Vi begynner dagen med et besøk i Yad 

Vashem, minneparken over holocaust. 

Her er det 12 års aldersgrense, og vi 

legger til rette for et alternativ med besøk 

i Biblical Zoo for barna, med følge av 

en av reiselederne og evt foreldre (ikke 

inkludert). Deretter reiser vi til den  

fascinerende Gamlebyen med en  

blanding av trange markedsgater og 

hellige steder. Vi besøker Gravkirken 

som er bygd over Golgata og Jesu grav, 

og går deler av Via Dolorosa. Videre går 

vi til Vestmuren («Klagemuren»), det 

helligste stedet i jødedommen.

ONSDAG 5. JULI 
Betlehem

Vi reiser til Jesu fødested Betlehem, som 

i dag ligger på den palestinske Vest- 

bredden, 10 km sør for Jerusalem. Vi 

leser juleevangeliet og synger julesanger 

på Hyrdemarkene, der det fremdeles er 

grotter der gjeterne kunne ha sauene om 

natta. Vi reiser videre til sentrum av byen 

og besøker den gamle Fødselskirken som 

er bygd over stedet der Jesus ble født. 

Tilbake i Jerusalem, reiser vi til Grav- 

hagen der vi har en enkel nattverd- 

gudstjeneste. 

TORSDAG 6. JULI  
Heimreisedag

Det er tid for å sette kursen hjem til 

Norge. Vi takker for turen og håper både 

små og store reiser hjem med minner for 

livet! 



Finn mer informasjon på plussreiser.no/reiser/bergevassbo2023 eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS FRA STAVANGER 
Pr. person (voksen)                                           Kr 25 950,-
Barn (2-15 år) *  Kr 20 950,-
Ungdom (fra 16 år) * Kr 24 450,-
* På rom m/to voksne som betaler full pris

Max 4 personer per rom. Er man fl ere så ta kontakt med Plussreiser

Enkeltromstillegg: kr 8 410,- (begrenset antall)

PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Stavanger - Tel Aviv t/r, (inkl. fl yskatt kr 2 250,- 

pr. sept -22, kan endre seg noe)

• Rundreisen i henhold til oppsatt program

• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag)

• Bibelsk lunsj i Nazareth Village

• Inngangspenger til besøkssteder i henhold til program

• Båttur på Gennesaretsjøen

• Kameltur og lunsj i beduinleir

• Skandinavisktalende guide

• Norsk reiseledelse

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Enkeltromstillegg kr 8 410,-

• Reise- og avbestillingsforsikring

• Tips til hotellbetjening, guide,

sjåfør ca. 80 USD pr. person fra 13 år 

Gravhagen

Gennesaretsjøen

Saligprisningens fjell

Utsikt fra Oljeberget

Alle nasjoners kirke

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på 

plussreiser.no/reiser/bergevassbo2023

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 30 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (sept 2022/USD kurs kr 10), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering, 

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

PÅMELDING


