
Turteam:  Else Gurine Stople  

Rundreise fra Middelhavet til Haifa, Galilea, Dødehavet, Jerusalem og Betlehem. 

Dødehavet, Jeriko, Galilea, Gennesaretsjøen, Nasaret og fine dager i Jerusalem.  

OPPLEV DE BIBELSKE STEDER 

30. juni - 9. juli -23 



DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 30. JUNI  

Utreise  
Gruppen reiser med Lufthansa fra Stav-

anger via Frankfurt til Tel Aviv. Ved an-

komst Tel Aviv kjører vi med buss til 

Netanya og Residence Hotel hvor vi skal 

bo to netter. 

 

 

LØRDAG 01. JULI 

Haifa med gudstjeneste  
På vei mot Haifa kjører vi langs Middelha-

vet og nordover til Haifa. Vi planlegger 

besøk i Beit Eliahu menigheten og Ebe-

nezerhjemmet som drives av israelsmisjo-

nen. Det var her ekteparet Stople arbei-

det som voluntører i 1999. Vi satser på 

omvisning og gudstjeneste denne sabba-

ten. Det er midt på sommeren og fantas-

tisk temperatur i luft og vann, så god tid til 

bading i Middelhavet blir det denne dagen. 

Bussen kjører oss til Haifa og henter oss 

igjen der. 

 

 

SØNDAG 02. JULI 

Netanya - Tiberias  

Vi forlater Middelhavet og badebyen 

Netanya og drar mot Galilea. Det blir 

mulighet for et morgenbad i Middelhavet 

før vi forlater hotellet. Vi besøker Nasa-

ret, byen der Jesus vokste opp. Vi besøker 

Bebudelseskirken og får tid til å vandre litt 

i byen og basarene. Vi kjører via Mt of the 

Precipice – fjellet der de ville styrte Jesus 

utfor stupet og Kana – hvor Jesus gjorde 

sitt første under med å lage vann til vin i 

bryllupet i Kana.  Det blir middag og over-

natting på Restal Hotel i Tiberias. 

 

 

MANDAG 03. JULI 

På og rundt Genesaretsjøen  
Vi skal i båt ut på Gennesaretsjøen fra 

Ginossar. Utpå 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. Mel-

lom Tabghas varme kilder og vannfall som 

renner ut i Genesaretsjøen ligger Peters-

kirken. 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 Ka-

pernaum, Jesu egen by. Vi ser blant annet 

den store synagogen. Her bodde også 

Peter. Denne dagen får vi også en omvis-

ning i en kibbuts og hører om livet der og 

hvordan den drives.  

 

 

TIRSDAG 04. JULI 

Tiberias - Jerusalem  
Vi forlater Galilea og kjører sydover i Jor-

dandalen, gjør et badestopp i Sachne før vi 

fortsetter mot Jeriko. Vi besøker Jeriko, 

verdens eldste og lavest liggende by, som 

ligger som en oase i Jordandalen. Vi ser 

vannkilden og morbær-treet og minnes 

Kapernaum 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 30. juni 2023 

LH 879 Stavanger - Frankfurt 12:30 14:25 

LH 690 Frankfurt - Tel Aviv 18:00 23:05 

 

Hjemreise fra Israel - 9. juli 2023 

LH 691 Tel Aviv - Frankfurt 04:50 08:20 

LH 878 Frankfurt - Stavanger 10:15 12:00 

 

BOSTEDER 

30/6 - 02/7 Residence Hotel, Netanya 

02/7 -  04/7 Restal Hotel, Tiberias 

04/7 -  09/7 Royal Hotel, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Else Gurine Stople er kontaktperson 

for gruppen. Ekteparet Stople arbeidet 

som voluntører i Haifa, og ønsker å ta 

dere med tilbake til landet. 

 

Vi forsøker å få Ariel Frøytland med 

som guide og reiseleder. Han har bodd 

i Israel i mange år og er autorisert guide.  

Denne turen er laget for familier 

som ønsker å reise sammen og opp-

leve landet og ha en god og opplevel-

sesrik sommerferie. 

Er du interessert i Israels land, folk, histo-

rie og kultur, og har lyst til å oppleve 

«landet der det skjedde, skjer og der det 

kommer til å skje» som du kjenner fra 

Bibelen? Er du opptatt av dagens situasjon 

i Midt-Østen og har lyst på en opplevel-

sesferie kombinert med gode dager i Jeru-

salem, ved Genesaretsjøen og Middelha-

vet? I løpet av oppholdet får du oppleve 

mange interessante steder og treffe inter-

essante personer. Kom og bli med! 



 lioner jøder som døde under Holocaust. 

Det er fryktelige scener som rulles opp 

for oss når vi ser hva dette folket led un-

der 2. verdenskrig. 6 mill. jøder ble drept 

og av disse var 1,4 mill. barn. Det er kan-

skje barneavdelingen som gjør mest inn-

trykk på oss under dette besøket. Vi be-

søker også Israel Museum hvor vi får se 

modellen av Jerusalem på Jesu tid, samt 

Dødehavsrullene som ble funnet i en hule 

i Qumran. Vi kjører veien om nasjonalfor-

samlingen, Knesset, og ser menorahen, 

den sjuarmede lysestaken, som står uten-

for og viser israelsfolkets historie. 

 

FREDAG 07. JULI 

Dødehavet, Masada  
Vi «stiger ned» igjen mot Dødehavet. Vi 

kjører langs Dødehavet og passerer Qum-

ran, og ser hulene hvor Dødehavsrullene 

ble funnet fra bussvinduet. Vi skal til Mas-

sada-fjellet. 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 for-

skanset seg her i 3 år etter at Jerusalem 

og landet for øvrig hadde måttet bøye seg 

for den romerske makt. 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. 

Returnerer til vårt hotell i Jerusalem. 

 

 

 

Sakkeus før vi så forlater Jeriko og besø-

ker Qasr ElYehud, Jesu dåpssted ved Jor-

danelva. Det var også i dette området at 

israelsfolket inntok landet ledet av Josva. 

Vi starter oppstigningen de ca. 1200 høy-

demetrene til Jerusalem, hvor vi skal bo 

de siste nettene av turen på Royal Hotel.   

 

ONSDAG 05. JULI 

Jerusalem, 
Oljeberget, Getsemane 
Etter frokost kjører vi opp på Oljeberget 

og ser utover «Den Hellige Stad» Jerusa-

lem, før vi vandrer mot Getsemane. Vi 

stopper ved Dominus Flevit kirken, hvor 

Jesus satt og gråt over byen. Vi vandrer 

videre nedover Oljeberget til Getsemane 

hvor vi stanser opp og minnes den avgjø-

rende kampen som fant sted her. Vi skal 

inn i Alle Nasjoners Kirke i Kedrondalen. 

Vi går inn en av portene i bymuren, Løve-

porten, til Gamlebyen og vandrer Via Do-

lorosa, «lidelsens vei», og stopper ved 

noen av stasjonene på vei mot Gravkirken. 

Vi går inn til Vestmuren, jødenes helligste 

sted. Det blir tid for lunsj og shopping i 

basargatene i Gamlebyen. Vi avslutter da-

gens program med en nattverdssamling i 

Gravhagen / Gordons Golgata ved den 

tomme grav. 

 

 

TORSDAG 06. JULI 

Jerusalem,  
Yad Vashem, Israel Museum 
Vi besøker Yad Vashem, det nasjonale 

minnesmerke og museum over de 6 mil-

LØRDAG 08. JULI 

Betlehem, Genesis Land 

Vi kjører til Betlehem hvor vi besøker 

Fødselskirken og hyrdemarkene. Denne 

dagen skal vi også oppleve ørkenen. Vi 

besøker Genesis Land som ligger ca. 45 

min. kjøring fra Betlehem. Her er vi tilba-

ke til Abrahams tid. Det blir informasjon, 

kamelridning og lunsj i ørkenen.  

 

SØNDAG 09. JULI 

Hjemreisedag  
Vi sjekker  ut av hotellet på natta. Bussen 

henter oss på hotellet og kjører oss til 

Ben Gurion flyplass for hjemreise.  

 

Vi sier  Shalom Le`hitra`ot (farvel og på 

gjensyn): «Neste år i Jerusalem».  

 

Avreise med Lufthansa kl. 04.50 fra Tel 

Aviv. Ankomst Stavanger kl. 12.00. 

 

Gravhagen 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 



PÅMELDING 

Da dette er en «lukket tur» bestilles den på  

plussreiser.no/reiser/stople 

Eller på telefon 70 17 90 00 

TURPRIS FRA STAVANGER 

KR  25.300,- pr. person 

 

Enkeltromstillegg kr. 7.650,- (begrenset antall). 

Rabatten for barn/ungdom som bor på rom med to 

voksne er kr. 1.100,-. 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Stavanger - Tel Aviv via Frankfurt 

tur/retur (inkl. flyskatt kr. 1.915,- pr. nov. –22, 

kan endre seg) 

• Rundreisen i henhold til oppsatt program 

• Opphold i valgte overnattingssteder i dobbelt-

rom inkl. halvpensjon (dvs. frokost og middag) 

• Inngangspenger til besøks steder i henhold til 

program 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Enkeltromstillegg kr 7.650,-  

• Reise- og avbestillingsforsikring  

• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca. 

95 USD  

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

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum. 

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

FORBEHOLD OG MERKNADER 

• Vi tar forbehold om endring i program og pris. 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (høsten 2022/USD kurs kr. 10,0), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, 

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

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. Vi har begrenset antall plasser på turen. Tu-

ren fylles opp fortløpende. 

Praktiske opplysninger og informasjon sen-

des alle påmeldte i god tid før avreise. Våre 

avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser 

finner du på vår nettside plussreiser.no. 


