
Fra Galilea via Samaria til Jerusalem 

SOMMERTUR TIL ISRAEL

Turteam:
Anne og Ståle Halsne 

 

Bli med på en spennende reise i Bibelens land 

der vi får oppleve Galilea, Jerusalemsområdet, 

Dødehavet og kystsletten ved Middelhavet.

24. juni – 2. juli 2023



DAGSPROGRAM

LØRDAG 24. JUNI 
NORGE - ISRAEL 
Avreise fra Oslo kl. 19:55 med Baltic 
Air via Riga til Tel Aviv med ankomst kl. 
03:50. Buss venter oss på fly-
plassen og kjører oss mot Galilea.   

 

SØNDAG 25. JUNI   
TEL AVIV – TIBERIAS. PÅ OG  

RUNDT GENESARETSJØEN 
På vei mot Galilea stopper vi og tar god 
tid til å spise frokost som er inkludert i 
turprisen. For å redusere kostnader har 
vi ikke hotell denne korte natten, men 
satser på at alle har fått sovet litt på flyet.
Vi skal i båt ut på Genesaretsjøen fra  
Ginosar. Ute på sjøen stopper vi og tar 
oss tid til sang og tekstlesing. Turen går 
videre til Saligprisningenes berg, hvor 
Jesus holdt Bergprekenen. De som 
 ønsker det kan spasere ned til  
Tabgha ved stranden. Mellom Tabghas 
varme kilder og vannfall som renner ut i 
Genesaretsjøen ligger Peterskirken. Her 
passer beretningen om Jesu møte på 
stranden en tidlig morgen godt inn. Her 
viste Jesus seg for sine disipler for tredje 
gang etter oppstandelse. Vi leser om 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE 24. JUNI
BT 154 Oslo – Riga 19:55 22:25   
BT 771 Riga – Tel Aviv 23:25 03:50+1  

HJEMREISE FRA ISRAEL 2. JULI 
BT 772 Tel Aviv – Riga 06:40 11:15   
BT 153 Riga – Oslo 18:30 19:10 

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER

24/6 – 25/6 På flyet
25/6 – 26/6 Nof Ginosar Hotel, Tiberias
26/6 – 02/7 Grand Court Hotel, Jerusalem
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/ REISELEDERE 
 
Ståle og Anne Halsne er fra 
Hjelmeland, og har vært flere ganger i 
Israel. Anne er til daglig pedagog-
isk leder i Fister barnehage. Ståle 
jobber i Helgøy Skyssbåt. Vi ønsker 
at de som blir med på tur skal få bli 
kjent med jødene og landet de fikk 
av Gud. Jødene har en helt spesiell 
plass i verdenshistorien, spesielt siden 
Gud har knyttet hele sin frelsesplan til 
akkurat dette folket. Vi skal bli kjent 
med landet, løftene og folket.

fiske-fangsten før vi drar til hotellet og 
sjekker inn. Kanskje noen ønsker et bad i 
Genesaret-sjøen før middag? 
 Vi får en litt rolig kveld. 

MANDAG 26. JUNI  
SAMARIA OG JERIKO PÅ VEI TIL 

JERUSALEM 
Vi forlater Galilea og kjører mot Samaria. 
Vi besøker Elon Moreh fjellet hvor  
Abraham fikk landløftene. Her ser vi 
grotten, og herfra har vi en fantastisk 
utsikt over området. Så går turen til 
utsiktspunktet på Garisim, velsignelsens 
fjell, med utsikt over Nablus med Josefs 
grav, som ligger mellom fjellene Garisim 
og Ebal. Vi drar videre via Jordandalen til  
Jeriko. Vi besøker Jeriko, verdens eldste 
og lavest liggende by, som ligger som 
en oase i Jordandalen. Vi stopper ved 
utsiktspunktet over Jeriko området før 
vi besøker byen. Vi ser vannkilden og 
morbær-treet og minnes Sakkeus før vi 
så forlater Jeriko og starter oppstigningen 
de ca. 1200 meterne til Jerusalem.

TIRSDAG 27. JUNI     
JERUSALEM, OLJEBERGET,  

GETSEMANE 
Etter frokost kjører vi opp på Olje-

Galilea

Genesaretsjøen

Tabgha, St Peters kapell



Vestmuren

Velkommen på en uforglemmelig tur!

berget og ser utover «Den Hellige Stad» 
Jerusalem, før vi vandrer mot Getsemane 
og passerer ved Dominus Flevit kirken, 
hvor Jesus satt og gråt over byen.  
Vi vandrer forbi og videre nedover  
Oljeberget til Getsemane hvor vi stanser 
opp og minnes den avgjørende kampen 
som fant sted her. Vi skal også inn i Alle 
Nasjoners Kirke i Kedrondalen. Vi går inn 
en av portene i bymuren, Løveporten, 
til Gamlebyen og vandrer Via Dolorosa, 
lidelsens vei, og stopper ved noen av 
stasjonene på vei mot Gravkirken. 
Siste besøk i dag er Israel museum, det 
israelske nasjonalmuseum, der blant 
annet deler av de berømte Dødehavs-
rullene er utstilt. Her er det mulig å se 
hele Jesaja-rullen, den eneste fullsten-
dige bokrullen fra Det gamle testamente 
som ble funnet. Her er også den store  
modellen av Jerusalem på Jesu tid som 
gir et godt inntrykk av hvordan byen så ut 
og ikke minst en anelse om hvor stort og 
flott tempelet har vært. 

ONSDAG 28. JUNI
TIL DØDEHAVET MED MASADA 
OG QUMRAN 
Denne dagen stiger vi ned de ca. 1200 
høydemetrene til Dødehavet og kommer 
til Masadafjellet. Her tar vi taubanen til 
toppen, og guiden forteller historien fra 

Herodes den store sin tid. Ikke mindre 
interessant er historien fra år 70, da 960 
seloter forskanset seg her i 3 år etter 
at Jerusalem og landet for øvrig hadde 
måttet bøye seg for den romerske makt. 
Vi drar så nordover langs Dødehavet 
og stopper ved Qumran som er kjent 
for funnet av Dødehavsrullene. Vi ser 
hulene fra bussvinduet og vi får her 
mulighet til å bade. Det er en spesiell 
opplevelse å flyte som en kork i det ram-
salte og mineralholdige vannet i Døde-
havet. Etter en god pause kjører vi videre 
nordover langs Dødehavet og kommer 
til Qasr ElYehud, Jesu dåpssted ved 
Jordanelven. Det var her Johannes døpte 
ham, og det var i dette området israels-
folket kom til Landet ledet av Josva.

TORSDAG 29. JUNI
JERUSALEM , YAD VASHEM OG FRI
Vi besøker Yad Vashem, det nasjonale 
minnesmerke og museum over de 6 mil-
lioner jøder som døde under Holocaust. 
Resten av dagen er til fri disposisjon.

FREDAG 30. JUNI
YAD MORDECHAI KIBBUTZ  
Vi kjører fra Jerusalem og ut til kystsletta 
syd for Askelon til Kibbutz Yad Morde-

chai og besøker kultursenteret der. Vi får  
også høre om livet i kibbutsen.
Vi besøker også grottene i Beit Guvrin 
nasjonalpark. Her er et enormt grotte-
system som i 2014 ble lagt til som et av 
Unescos Verdensarv sted. Grottene ble 
brukt som vannsystem, olivenpresser, 
lager rom, dueslag og staller og gravsted. 
Her var stenbrudd og kultsted. Det er et 
enormt område og vi vil se en del av det.

LØRDAG 1. JULI
JERUSALEM 
Det er sabbat og vi tar det rolig sammen 
med Israels folk. Vi skal til Vestmuren og 
feire med de lokale. Det er mulighet for 
tur på byen etter middag for å oppleve 
det yrende folkelivet i hovedgaten Ben 
Yehuda når sabbaten er over.

SØNDAG 2. JULI  

HJEMREISE 
Bussen henter oss på hotellet og kjører 
oss til Ben Gurion flyplass for hjemreise. 
Vi sier Shalom lehitraot (farvel og på 
gjensyn): «Neste år i Jerusalem». Avreise 
med Baltic Air kl. 06.40 fra Tel Aviv, 

Masada

 Qasr ElYehud



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 23 290,-  ved minimum 20 påmeldte

Enkeltromstillegg: kr 8 700,- (meget begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

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

1 900,- (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. 80 

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

Gamlebyen

Tempel-modellen

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 20 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

Getsemane

Jerusalem, sett fra Oljeberget


