
Bli med på en festreise i ord, toner og opplevelser

I Jesu fotspor

Turteam:
Aud og Johan Halsne 

Sarah og David Aastrøm

 
Tenk å få feire jubileum i Israel sammen med mange 
andre som elsker Jesus og det Jødiske folket. 
Gjennom sang, bibelord og besøk på bibelske steder
 vil vi oppleve at «boken» blir levende. Denne turen 
passer godt for deg som ikke har besøkt Israel før.

20.  – 27. april 2023



DAGSPROGRAM

TORSDAG 20. APRIL
NORGE - ISRAEL 
Avreise fra Oslo, Gardermoen, kl. 
12:30 med Norwegian via København 
til Tel Aviv. Vi ankommer flyplassen 
kl. 21:45 lokal tid, og kjører til hotellet 
like nord for Tel Aviv. En enkel 
kveldsmat venter oss på hotellet. 

FREDAG 21. APRIL 

RUNDT GENESARETSJØEN 
Etter en god frokostbuffet 
starter vi turen opp mot Galilea 
hvor høydepunktene rundt
Genesaretsjøen står i kø. Vi skal på 
Saligprisningsberget som vi kjenner 
som den plassen der Jesus holdt  
Bergprekenen. Herfra har vi en 
fantastisk utsikt over Galilea. Vi går 
ned til Tabga ved sjøen hvor Jesus 
møtte disiplene etter oppstandelsen. 
Deretter går turen til Kapernaum, 
hvor Jesus bodde og virket i deler av 
sitt voksne liv. Mange utgravinger og 
ruiner av synagogen og torget finns 
her. Denne dagen må vi stoppe og 
kjøpe lunsj med blant annet Peters 
fisk. På ettermiddagen skal vi på 

TURTEAM/ REISELEDERE

Aud og Johan Halsne 
Aud er daglig leder i Plussreiser.  
Hun har også hatt reiseleder-
oppdrag for selskapet i mange år før 
hun ble ansatt som leder.
Johan er kretsleder i Sunnmøre 
Indremisjon og har vært reiseleder/
turpredikant for oss i mange år. 

Sarah og David Aastrøm
Sarah og David kommer fra Sverige 
- fra Arvika. De har sunget sammen 
i 7-8 år , og de siste to årene på hel-
tid. De synger evangeliet om Jesus og 
formidlingen av det er viktig for dem. 
Sangstilen er Country/gospel og 
ballader. Sarah og David reiser rundt 
og synger i forskjellige forsamlinger 
og har vært en del i Norge også.

båttur på Genesaretsjøen. Hotellet vi 
skal bo på, Kinar Galilee Hotel, ligger 
på østsiden like ved sjøen. Et  
forfriskende bad i sjøen er å anbefale. 

LØRDAG 22. APRIL 
GOLANHØYDEN - MAGDALA 
Vi skal etter frokost kjøre opp på 
Golanhøyden og utsiktfjellet; Mount 
Bental, der har vi utsikt til Syria og 
Hermonfjellet. Golan er et frodig  
område hvor der dyrkes mye, og her 
skal vi smake på ulike produkter.  
Reisen går videre til Cæsarea Filippi, 
som vi husker fra Bibelen som Peters 
store bekjennelses sted. «Herre hvem 
skal vi gå til? Du har det evige livs 
ord. Og vi tror og vet at du er Guds 
Hellige.» Gruppen går herfra en halv 
times tid langs elven nedover i et  
naturskjønt område. Etter lunsj 
besøker vi Magdala, hjemstedet til 
Maria Magdalena. Her er mange ny-
ere utgravninger som er spennende.  

SØNDAG 23. APRIL     
JERIKO - DØPEPLASSEN - JERUSALEM
Turen går sørover og opp mot  
Jerusalem. Vi skal besøke døpeplas-
sen ved Jeriko, før vi besøker verdens

Saligprisningsberget Kapernaum

Tabgha, St Peters kapell



 Qasr ElYehud

Velkommen på en uforglemmelig tur!

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE 20. APRIL
D83225  Oslo – København       12:30 13:40   
D83790 København – Tel Aviv  16:20 21:45  

HJEMREISE FRA ISRAEL 27.  APRIL 

D84612 Tel Aviv – Stockholm  12:35  16:25   
DY 823 Stockholm – Oslo     19:30    20:30 

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER

20/4– 21/4 Prima Millenium, Tel Aviv
21/4 – 23/4 Kinar Galilee Hotel, Tiberias
23/4 – 27/4 Yad Hashmona Country Hotel, 
Jerusalem
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

eldste by, Jeriko, som ligger 258m  
under jordens overflate. Her er 
Sakkeustreet, og vi skal spise lunsj og 
møte folk som arbeider i «Seeds of 
Hope», et arbeid for handikappede, 
kvinners- og barns rettigheter i en 
arabisk verden. Neste stopp er i  
Jerusalem, nærmere bestemt;  
Oljeberget. Før vi reiser videre til Yad 
Hasmona Country Hotel, som ligger 
utenfor byen. På dette hotellet skal 
vi bo i 4 dager. Hotellet har en flott 
bibelsk hage.

MANDAG 24. APRIL
JERUSALEM 
I dag skal vi være i «den hellige stad» 
Jerusalem. Vi skal besøke Getsemane, 
gå inn gjennom Fåreporten til Gamle-
byen og vandre Via Dolorosa  
«lidelsens vei». Etter lunsj er det 
besøk i Gravhagen, «Gordons 
Golgata» hvor vi har sang, andakt og 
nattverds stund. Resten av ette- 
rmiddag blir til egen disposisjon i 
Jerusalem. 

TIRSDAG 25. APRIL
HEBRON  - YAD VASHEM
Denne dagen skal vi kjøre til Hebron, 
verdens eldste jødiske sted, som 

ligger i Judeafjellene 930 moh. 
Kong David hadde sitt kongesete her 
i over syv år. På denne historiske plass 
er Patriarken Abraham gravlagt i  
Makpela hulen. Rundt denne grotten 
er det oppført en moskè; Abrahams-
moskeen. Hebron ligger på  
Vestbredden, og har delt styring av  
Israel og palestinsk nasjonal 
myndighet. Etter besøket i Hebron, 
som ligger 35 km sør fra Jerusalem, 
reiser vi til Holocaust museet Yad 
Vashem.  Etter middag på hotellet 
tar vi bussen vår inn til Jerusalem, til 
Ben Yehuda gata. Her kan en kose seg 
med å handle, spise is eller sitte og se 
på livet på en av de lokale kafeer.

ONSDAG 26. APRIL
BETLEHEM - JUBILEUMSMARKERING 
Vi besøker hyrdemarkene i Betlehem 
før vi kjører til vår store Jubileums-
markering på Mahal. Festen starter 
14:00 og varer til 17:00. Her blir mye 
flott program med sang og musikk, 
flotte historiske og bibelske innlegg, 
mange fine hilsener. Vi serverer 
forfriskninger og litt å bite i. Der blir 
også tid til en prat med andre som er 
på en av de fem jubileumsturer med 
Plussreiser.

TORSDAG 27. APRIL
HJEMREISE 
Avreise fra hotellet etter tidlig frokost 
med flyavgang fra Ben Gurion 12:35 
via Stockholm, og ankommer Oslo 
20:30.

Bentalfjellet

 Cæsarea Filippi



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 30 påmeldte

Enkeltromstillegg: kr 8 750,- (meget begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo – Tel Aviv tur/retur inkl. flyavgifter kr    

883,- (pr. sep -22, kan endre seg noe) 
• Rundreisen i henhold til oppsatt program 
• Opphold i dobbeltrom på valgte bosteder inkl. 

halvpensjon (dvs. frokost og middag) 
• Inngangspenger til besøkssteder i henhold til program 
• Norsk reiseledelse 
• Skandinavisktalende guide  

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider 
• Drikke til maten  
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca. 70 

USD pr. pers.
• Enkeltromstillegg
• Reise- og avbestillingsforsikring

Gordons Golgata

Forfriskende bad

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 30 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

Humus og falafel

Saligprisningsberget

Jerusalem, sett fra Oljeberget

Yad Vashem


