
Vårtur til de bibelske steder i Galilea og Jerusalem

Rundreise i Israel!

Turteam:
Liv og Kurt Urhaug 

 
 
Bli med på en opplevelsesrik rundreise i bibelens 
land. Det er frodig på våren i Israel. Vi får oppleve  
Galilea og Jerusalem med de bibelske stedene i tillegg  
til Dødehavsområdet og kystsletten ved Middelhavet.

14. - 22. mars 2023



DAGSPROGRAM
TIRSDAG 14. MARS
NORGE - ISRAEL 
Avreise fra Oslo kl. 10:40 med LOT 
Polish Airline via – Warszawa til Tel Aviv 
med ankomst kl. 18:55. Buss venter oss 
på flyplassen og kjører oss til hotellet 
i Netanya for mat og overnatting. Det 
er mulig å bestille tilslutningsbillett fra 
andre byer i Norge.  

 

ONSDAG 15. MARS   
NETANYA – TIBERIAS  
På vei mot Galilea kjører vi langs  
Middelhavet og stopper i Cæsarea ved 
havet hvor vi ser det store amfiteateret, 
hippodromen, stedet hvor Herodes  
palass sto og korsfarerbyen m.m. 
Fortsetter videre til Karmelfjellet og 
Muhraqa, stedet hvor profeten Elias 
holdt til. Her har vi en fantastisk utsikt 
til havet og over Jisreelsletten. Turen går 
videre til Nasaret hvor vi besøker 
 Bebudelseskirken og Maria kilden.  
Det blir middag og overnatting på Restal 
hotell i Tiberias. 

TORSDAG 16. MARS  
PÅ OG RUNDT GENESARETSJØEN 
Vi skal i båt ut på Genesaretsjøen fra 
Ginosar. Utpå sjøen stopper vi og tar oss 
tid til sang og tekstlesing. Turen går  
videre til Saligprisningenes berg, hvor  
Jesus holdt Bergprekenen. De som  

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE  14. MARS
LO 482  Oslo – Warsava  10:40   12:40     
LO 155  Warsava – Tel Aviv  14:10    18:55    

HJEMREISE FRA ISRAEL  22. MARS 
LO 156  Tel Aviv – Warsava  11:35    14:35     
LO 483 Warsava – Oslo 16:50   19:00    

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER

14/3 – 15/3  King Solomon Gardens  
Netanya Hotel
15/3  – 18/3 Restal Tiberias Hotel
18/3 – 22/3 Royal Jerusalem Hotel
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/ REISELEDERE
 
Liv og Kurt Urhaug 
Liv og Kurt er bosatt på Bildøy i 
Øygarden. Liv er sykepleier og  
arbeider på Danielsen barneskole på 
Sotra. Er aktiv med i barnearbeid på 
Straume Forum og leirarbeid.
Kurt er redaktør i Bladet Evangelisten 
og forkynner. Er aktiv med i  
bedehusarbeidet, styremedlem i 
Ordet og Israel. Radio og TV12  
Bedehuskanalen. Liv og Kurt har  
flere ganger vært i Israel både privat 
og på arrangerte turer. Kurt har vært 
reiseleder hos oss flere ganger.

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 oppstandelsen. Vi leser om 
fiskefangsten før vi drar videre til  
Kapernaum, Jesu egen by. Vi ser blant 
annet den store synagogen. Her bodde 
også Peter. Vi drar til Magdala, som var 
en jødisk by ved Genesaretsjøens bredd 
litt nord for Tiberias. Her i byen  
bearbeidet man fisk og solgte videre. 
Byen regnes som Maria Magdalenas 
fødested. Vi får se utgravninger av den 
gamle byen, og den flotte kirken som sto 
ferdig i 2010.

FREDAG 17. MARS 
GOLAN 
Vi kjører nordover og besøker Dan 
nasjonalpark hvor vi blant annet 
skal få se «Abrahams port» og Midt-
Østens største vannkilde, Ein Dan. Så 
kjører vi til Banjas (Cæsarea Filippi) 
(Mat. 16.13, Mark. 8,27), hvor det 
ble klart for disiplene at Jesus var 
jødenes Messias. Vi vandrer langs 
elva i flott terreng. Drar så opp til Ben 
Tal høyden, med dens flotte utsikt til 
Hermonfjellet og langt inn i Syria. 
Tilbake til hotellet i Tiberias for 
middag og overnatting. 

Nasaret Kapernaum



Jerusalem

Velkommen på en uforglemmelig tur!

LØRDAG 18. MARS    
TIBERIAS - JERUSALEM
Vi forlater Galilea og kjører Jordan-
dalen mot 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 besøker Qasr ElYehud, Jesu 
dåpssted ved Jordanelva. Det var 
også i dette området at israelsfolket 
inntok landet ledet av Josva. Vi skal til 
Massadafjellet. 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 vandrer ned den 
romerske rampen på baksiden og 
bussen henter oss der. Vi kjører 
nordover langs Dødehavet mot 
Qumran, og ser hulene hvor Døde-
havsrullene ble funnet fra buss-
vinduet. Vi stopper og får mulighet til 
et bad i Dødehavet. Det er en spesiell 
opplevelse å flyte som en kork i det 
ramsalte og mineralholdige vannet. 
Vi starter oppstigningen de ca. 1200 
høydemetrene til Jerusalem.

 
 

SØNDAG 19. MARS 
JERUSALEM, OLJEBERGET, 
GETSEMANE  
Etter frokost kjører vi opp på  
Oljeberget og ser utover «Den Hellige 
Stad» Jerusalem, før vi vandrer mot 
Getsemane og passerer ved Domi-
nus Flevit kirken, hvor Jesus satt og 
gråt over byen. Vi vandrer forbi og 
videre nedover Oljeberget til Getse-
mane hvor vi stanser opp og minnes 
den avgjørende kampen som fant 
sted her. Vi skal 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. Vi 
går inn til Betesda dammen med St. 
Anna kirken og prøver den fantastiske 
akustikken før vi vandrer videre på 
Via Dolorosa. Det blir tid for lunsj og 
shopping i basargatene i Gamlebyen.

MANDAG 20. MARS 
JERUSALEM MED YAD VASHEM OG 

BETLEHEM
Vi besøker Yad Vashem, det nasjonale 
minnesmerke og museum over de 6 
millioner jøder som døde under Holo-
caust. Det er fryktelige scener som rulles 
opp for oss når vi ser hva dette folket led 
under 2. verdenskrig. 6 mill. jøder ble 
drept og av disse var 1,4 mill. barn. Det er 
kanskje barneavdelingen som gjør mest 

inntrykk på oss under dette besøket. Vi 
kjører til Betlehem hvor vi besøker 

Fødselskirken og hyrdemarkene.

TIRSDAG 21. MARS 
JERUSALEM, SIONSBERGET OG 

GRAVHAGEN  
Det er siste dagen vår i Israel. Vi skal til 
Sionsberget for blant annet å se Kong 
Davids grav og «Øvresalen» hvor Jesus 
holdt nattverd med sine disipler (Mark. 
14.13, Luk. 22.10-38, Matt. 26.17-29, 
Ap.gj. 1.13). Vi besøker Hanegalskirken 
som er reist til minne om Peters for-
nektelse, Mark 14.66-72. Det var her 
øverstepresten Kaifas palass lå. Kirken 
er bygget i flere etasjer over det som kan 
være fengselet der Jesus ble holdt fanget 
mens man ventet på at det skulle bli 
morgen og Jesus føres til Pilatus. Der er 
en skulptur utenfor kirken som fremstill-
er Peter i øversteprestens gård idet han 
nekter for å kjenne Jesus. Vi avslutter 
dagens program med en nattverds-
samling i Gravhagen.

ONSDAG 22. MARS 
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 LOT Polish Airline kl. 11:35 fra Tel 
Aviv, ankomst Oslo kl. 19:00.

Quasr 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 24 950,-  ved minimum 20 påmeldte

Enkeltromstillegg: kr 8 650,- (meget begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

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

1 870,- (pr. okt -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. 85 

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

Jerusalem

Getsemane

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

Dadler

Alle nasjoners Kirke

Dødehavet


