
Spennende Jubileumstur
 

- spesielt for deg som har vært i Israel før!

Turteam:
Unni og Gordon Tobiassen

Velkommen med på en rundreise som passer  
spesielt for deg som har vært i Israel før.  Med  
Bibelen som guidebok og med bibelundervisning 
inn i den profetiske kontekst, starter vi rundreisen i 
Negevørkenen, fortsetter til Jerusalem og avslutter  
ved Middelhavet. Det blir besøk på mange nye steder. 
 

21. april - 1. mai 2023

Vi blir med på Plussreisers Jubileumsfest, sammen med mange andre andre norske turvenner. 



Vi skal  besøke mange nye steder, 
bl.a. med flere spennende opplevelser 
i ørkenen, besøk i den britiske inter-
neringsleiren Atlit, det historiske og 
det moderne Akko og bibelske steder i 
Jerusalem.  
Vi er i landet når Israel feirer 75 år, 
og blir med på Plussreisers Jubile-
umsfest, sammen med mange andre 
norske turvenner.  
Dette blir virkelig en festreise!

DAGSPROGRAM
FREDAG 21. APRIL  
Utreisedag; Norge – Israel 
Velkommen med på vårtur til Israel! 
Vi reiser med TK fra Oslo, via Istanbul 
til Tel Aviv. (Gi beskjed ved på- 
melding om du ønsker tilknytning fra 
annen flyplass.) På Ben Gurion 
flyplass i Tel Aviv blir vi møtt av vår 
buss som tar oss til vårt hotell i Petah 
Tikva, utenfor Tel Aviv. I kveld  
begynner sabbaten. 

LØRDAG 22. APRIL  
Ashdod, Negevørkenen, Beer Sheva 
Det er sabbat. Vi kjører til Ashdod og 
ser Karmels hus der. På veien sørover 
i Negev kjører vi, om mulig, innom 
Sderot, en by i dag på tretti tusen som 
ligger kun 1 km fra Gaza-grensen. I 
denne byen tar de alle forhåndsregler 
angående sikkerhet. Mange raketter 
fra Gaza har rammet denne byen, vi 
vil se hvordan de har ordnet tilflukts-
rom både i barnehager og på skolene. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 21. APRIL 2023

TK1752 Oslo – Istanbul         11:20  16:15

TK 864 Istanbul – Tel Aviv            19:45  21:55   

 

HJEMREISE FRA ISRAEL - 1. MAI 2023 

TK 865 Tel Aviv – Istanbul          08:30  10:50   

TK1753 Istanbul – Oslo        14:10  16:55

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
21-22/4     Hotel Prima Link, Petah Tikva

22-24/4     Hotel Leonardo, Beer Sheva

24-28/4     Hotel 7 Arches, Jerusalem

28/4-1/5   Hotel Leonardo Plaza, Haifa 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/REISELEDER

Unni og Gordon Tobiassen er bosatt 
i Grimstad, etter flere år i Fredrikstad 
hvor de var pastorpar i ni år. I dag er 
Gordon fulltids reiseforkynner for den 
tverrkirkelige bevegelsen: «Ordet og Is-
rael». De har 46 år som forkynnere og  
pastor-folk bak seg. Gordon har i de 
fleste år vært sterkt opptatt av Israel og 
den profetiske siden i Guds ord. Han 
reiser ikke bare over hele vårt land, 
men også en del i Danmark, Sverige 
og Færøyene, hvor han har bibeluker 
og seminarer på profetordet, Israel og 
endetiden. Unni og Gordon har mange 
turer bak seg som reiseledere til Israel.

Når alarmen går, har innbyggerne kun 
15 sekunder på å komme i sikkerhet.  
Vi kjører videre til Beer Sheva og ser 
Abrahams brønn og en del av histo-
rien der. Dagen går mot kveld og vi tar 
inn på hotell Leonardo i Beer Sheva.

SØNDAG 23. APRIL  
Negevørkenen 
Denne dagen skal vi oppleve mye 
spennende i ørkenen. Her er  
fantastiske jordbruksområder, vi vil  
se store arealer med solcelle-kraftverk 
«Mega Lim» og enorme drivhus med 
svært avanserte dyrkingsmetoder.  
I Ashalim har Exodus Nord et  
gjestehus som kalles “det hvite hus”. 
Vi får se verdens eldste treskeplass, 
Israels eldste offerplass; «Tiger 
Temple», sanddyner som i Sahara 
ørkenen, Machtesh Ramon; verdens 
største krater av denne typen og 
Mitzpe Ramon med 2000 år gammel  
vannsisterne, midt ute i ørkenen 
m.m., ettersom tiden tillater.

MANDAG 24. APRIL  
Dødehavet, Ein Gedi, Qumran,  
Jeriko, Jerusalem 
Vi forlater ørkenområdet og setter 
kursen mot Jerusalem. Vi legger 
turen om Dødehavet, hvor det blir 
anledning til et bad i dette spesielle 
hav som inneholder 10 ganger så mye 
salter og mineraler som Middelhavet. 
Her flyter du som en kork på grunn av 
havets høye saltinnhold. Vi vil besøke 
Davids kilder i Ein Gedi, før det blir 
et stopp i Qumran, hvor de fant de 
mange Dødehavsrullene. 
Vi legger turen innom Jeriko, verdens 
eldste by, hvor vi møter mye bibel-
historie. Tillater tiden det så kjører vi 
innom døperstedet ved Jordan elven. 
På kvelden er vi vel fremme i Jerusa-
lem og vårt Hotell 7 Arches.

Abrahams brønnNegev

 Vår lokale guide er norsk-israelske 
 Ariel Frøytland.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

TIRSDAG 25. APRIL  
Oljeberget, Getsemane, Davids- 
byen, Vestmuren, Jødiske kvarter 
Denne dagen skal vi oppleve en del 
av de bibelske steder og vandre i Jesu 
fotspor. Vi begynner dagen på Olje- 
berget, der vi ser Jerusalem i morgen-
solen. Går videre ned til «Tårekirken», 
Dominus Flevit, hvor Jesus gråt over 
byen, og gjør et stopp i Getsemane 
hagen. Vi besøker Davidsbyen, 
hvor mye spennende historie i dag 
avdekkes, og jødenes helligste sted; 
Vestmuren, (hebraisk; Kotel), eller 
Klagemuren som den ofte kalles. Det 
blir også litt omvisning i det jødiske 
kvarter. I kveld begynner israelerne sin 
feiring av Israels Uavhengighetsdag! 
Det er virkelig verdt å få med seg livet 
og gleden i gatene.

ONSDAG 26. APRIL  
Menoraen, Yad Vashem, 
 Jubileumsmarkering 
Vi starter dagen med en tur opp til 
Knesset hvor vi ser den store syv- 
armede lysestaken; «Menoraen», 
som er Israels nasjonalsymbol. Så 
går turen til Holocaust museet, Yad 
Vashem, det nasjonale minnesmerket 
over de 6 millioner jødene som ble 
drept under andre verdenskrig. Et 
sterkt møte med en grufull del av vår 
historie. 
På ettermiddagen skal vi være med på 
Plussreiser sin markering og feiring av 
Israels 75 års dag. Jubileumsfesten blir 
ved Mahal Memorial (Burma Road) 
kl. 14 - 17.  Det blir noe forfriskning 
under festen og gruppene reiser så 
tilbake til sine hotell til middag om 
kvelden. 

TORSDAG 27. APRIL  
Knesset, Betfage, Betania,  
Gravhagen, Genesis 
Vi håper denne formiddagen å få 

besøke Israels nasjonalforsamling 
Knesset, hvor vi vil få en omvisning. 
Videre er målet å besøke Betfage og 
Betania med Lasarus grav. Vi skal 
også besøke Gravhagen (Gordons 
Golgata) hvor vi får omvisning og en 
nattverdstund i den fine hagen.  
Så skal vi oppleve Genesis, en 
 beduinleir, hvor vi møter «Abraham» 
og får anledning til å ri på  
kameler. Vi spiser middag her og ser 
på solnedgangen over Judaørkenen. 
Vi avslutter kvelden med å se  
Jerusalem «by night» fra Oljeberget.

FREDAG 28. APRIL  
Cæsarea ved havet, Atlit, Haifa  
Vi tar farvel med Jerusalem og setter 
kursen mot Cæsarea ved havet, som 
på Jesu tid var hovedsete for romerne. 
Her bodde Pontius Pilatus, og her satt 
Paulus som fange. Vi ser det romer-
ske teateret, utgravningen av byen og 
akvedukten, her er mye spennende 
historie.  Så besøker vi Atlit, en stor 
interneringsleir engelskmennene ord-
net for de tusenvis av jøder som var 
på vei til Israel. En gripende historie, 
og tøff opplevelse for de mange jøder 
som hadde unnsluppet nazistene. Vi 
ankommer Haifa og vårt Hotel Leon-
ardo Plaza, Haifa.  
I kveld begynner sabbaten.

 
LØRDAG 29. APRIL  
Akko, Karmelfjellet, Haifa  
I dag skal vi besøke Akko, denne 
tidligere korsfarerbyen som er oppført 

av UNESCO på listen over verdens 
kulturarv. Ferden går videre opp til 
Muchraqa på Karmelfjellet hvor Elia 
seiret over Baals-profeter og bad om 
regn over landet. Vi ser utover 
 Meggido-sletten, hvor det har vært 
mange store slag, men det venter et 
siste avgjørende slag, det store  
Harmageddonslaget som Åpenbar-
ingen taler om. Vi kjører ned og ser 
utsikten over Haifa, og hvis det passer 
vil vi besøke Shmuel Aweida, pastor i 
Beit Eliahu menigheten.

SØNDAG 30. APRIL  
Haifa 
Dette blir en avslappingsdag, hvor 
den enkelte kan få nyte siste dagen 
i fred og ro. Vi har siste samling på 
kvelden med oppsummering,  
hilsninger og deler inntrykk sammen. 

MANDAG 01. MAI  
Hjemreisedag, Haifa – Oslo 
Siste dag hvor vi skal sette kursen 
hjemover. Bussen henter oss på ho-
tellet og kjører til flyplassen. Dagene 
har gått så alt for fort, vi sier farvel for 
denne gang og på gjensyn; Shalom 
v’lehitraot. Det blir tidlig avreise fra 
Haifa. Flyavg. kl. 08:30 fra Tel Aviv. 
Vi er i Oslo 16:55.

Noen kvelder blir det møte med sang, 
vitnesbyrd og Bibelundervisning

Dødehavet Ein Gedi



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 26.750,- 

Enkeltromstillegg: kr 12.400,-  (begrenset antall)

 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen t/r Oslo

• Flyavgifter/oljetillegg kr. 2.225,- (per okt-22)

• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon dvs. frokost og middag

• Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet

• Middag i Genesis

• Norsk reiseledelse

• Norsktalende guide 

IKKE INKLUDERT
• Drikke til maten  
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca. 90 

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

Qumran

Tekst

Cæsarea ved havet

Bønnebok og bønnesjal

Fra Dominus Flevit

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

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

PÅMELDING

Menoraen ved KnessetGravhagen


