
Opplev landet hvor Mesteren vandret

Rundreise i Israel
 Reiseleder: Jon Ultvedt 25. okt – 02. nov 2023



TORSDAG 26. OKTOBER 
TEL AVIV – TIBERIAS 
Guide og buss møter oss og tar oss opp 
langs Middelhavet til Cesarea hvor vi ser 
teateret, ruinene til Herodes’ palass og 
Hippodromen og deler av korsfarerbyen. 
Videre opp på Karmel-fjellet hvor vi har 
en fantastisk utsikt til Middelhavet og
Harmageddon-sletten og over til Galilea. 
Kjører ned til kibbutz Mizra for å få et 
innblikk i kibbutzlivet. Fortsetter til 
Nasaret hvor vi besøker Bebudelses-
kirken og Maria-kilden og utsiktspunktet 
Precipion hvor vi ser over til Mt. Tabor 
og byen Nain m.m.. 
Vi fortsetter til Tiberias og vårt hotell 
Golan.

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE 25. OKTOBER
LO 482 Oslo – Warsawa 10:45 12:45   
LO 155  Warsawa – Tel Aviv 14:00 18:50  

HJEMREISE FRA ISRAEL 2. NOVEMBER 
LO 156 Tel Aviv – Warsawa 11:35 14:35   
LO 483 Warsawa– Oslo 16:50 19:00 

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER

25/10 – 26/10 Margoa Hotel, Netanya
26/10 – 28/10  Golan Hotel, Tiberias
28/10 – 02/11 Prima Royale Hotel, Jerusalem
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER: Jon Ultvedt 

DAGSPROGRAM
ONSDAG 25. OKTOBER
NORGE - ISRAEL 
Avreise fra Oslo kl. 10:45 med LOT 
(Polish Airlines) via Warsawa til Tel Aviv 
med ankomst kl. 18:50. Her venter 
buss- ingen guide – men Smile-service 
møter oss og tar oss til ventende buss 
som kjører oss Netanya og overnatting på 
et 3-stjerners hotell - Margoa. 

FREDAG 27. OKTOBER 
OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN 
Vi begynner dagen med besøk på  
Bergprekenstedet. Herfra kan de som har 
lyst spasere ned til Mensa Kristi hvor 
Jesus møtte disiplene etter oppstadelsen. 
Så til Jesu egen by – Kapernaum. Så 
kjører vi over til østsiden til kibbutz Ein 
Gev for lunsj og her pleier St. Peters-fisk 
å stå på menyen. Etter bad i Genesaret-
sjøen tar båten oss tilbake til Tiberias og 
vårt hotell. Frokost, lunsj og middag. 
 

LØRDAG 28. OKTOBER   
NORDRE ISRAEL OG GOLAN
I dag kjører vi opp til Naftalifjellene og 
kjører langs grensen til Libanon og til 
Misgav Am hvor vi får høre om Israels 
forhold til Hishbollah og forholdene 
på grensen mellom Libanon og Israel. 
Deretter opp på Golanhøydene til Ben 
Tal 1.165 m.o.h. hvor vi har en fantastisk 
utsikt over til Syria og hvor vi får høre 
historien om Yom Kippur-krigen i 1973 
og Israels forhold til Syria – militært. 
Fortsetter over Golanhøydene langs 
grensen til Syria på riksvei 98 og gjør et 
kort stopp på en militærpost like ved. 
Stopper ved grensen Fredsutsikten - øst 
for Genesaretsjøen. Så ned til Yarmuk 
dalen, Goghopens dal, tilbake til 

Caesarea

Genesaretsjøen

Kapernaum

Middelhavet ved Caesarea



Klagemuren

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Tiberias og vårt hotell. 

SØNDAG 29. OKTOBER
TIBERIAS - SAMARIA - JERUSALEM 
Vi forlater Tiberias og setter kursen 
et stykke ned Jordandalen til Sakne 
for et bad. Så inn i Samaria til Garisim 
fjellet 881 m.o.h.. Herfra har vi en 
flott utsikt nordover til Mt. Ebal og 
ned til Nablus/Sikem/Sykar. Neste 
stopp er Jakobs Brønn i Sykar hvor 
Jesus satt og møtte den samaritanske 
kvinnen. Vannet er like friskt i dag 
som på Jesu tid og brønnen er like 
dyp. Så tar vi raskeste vei tilbake til 
Jordan dalen og kjører ned til Qasr El 
Yehud (Vadestedet) hvor Jesus ble 
døpt av Johannes i elven Jordan øst 
for Jeriko. Så ned langs Dødehavet 
forbi Masada til Ein Bokek for et bad i 
Dødehavet. Deretter til Jerusalem og 
vårt hotell Prima Royale. 

MANDAG 30. OKTOBER
HEBRON - BETLEHEM - JERUSALEM 
Første stopp i dag er Makpelahulen i 
Hebron – patriarkenes gravsted. Så en 
tur til Betlehem og Hyrdemarkene. 
Derfra drar vi til Oljeberget med en 
fantastisk utsikt over Jerusalem. 
Vi spaserer ned til Getsemane hvor vi

bestiller time i hagen kl. 15.00.
Retur til hotellet. 

TIRSDAG 31. OKTOBER
JERUSALEM 
Vi besøker Yad Vashem – minnesmerke 
over falne jøder under annen verdens-
krig. Så besøker vi Israels Museum og 
Jerusalemmodellen. Så til Davidsbyen og 
ned Warrens Shaft til Gihonkilden hvor 
kong Salomo ble salvet til konge. Vi fort-
setter til Siloadammen. De som ønsker, 
kan gå gjennom Hiskiatunellen i vann 
til knes. Må ha sko som tåler vann, og    
lommelykt. Herfra spaserer vi opp gjen-
nom Herodestunellen til Klagemuren. 

ONSDAG 1. NOVEMBER
JERUSALEM 
Vi begynner dagen med en spasertur 
(ikke buss i dag, men guide) til 
Gordons Golgata hvor vi har bestilt time 
kl. 09.00. Etter ca. en times besøk her, 
spaserer vi ned til Gamlebyen til Betesda 
Dam, Gabbata hvor Jesus ble domfelt, 
Via Dolorosa til Gravkirken. Så ned til 
Klagemuren og deretter fri til shopping i 
basarene. Ettermiddagen fri til shopping 
i  Gamlebyen i Jerusalem. 

TORSDAG 2. NOVEMBER 

HJEMREISE 
Frokost. Ca. kl. 08.30 kommer bussen 
(ikke guide) men Smile service møter oss 
ved ankomst til flyplassen.

Ein Bokek

 Qasr ElYehud

Getsemane

Gamlebyen



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 25 100,-  ved minimum 40 påmeldte

Enkeltromstillegg: kr 8 830,- (meget begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

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

1 870,- (høst -22, kan endre seg noe)
• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst/avreise.
• Transport flyplass - hotell - flyplass.
• Opphold på hotell i dobbeltrom.
• Båttur på Genesaretsjøen.
• Lunsj på kibbutz Ein Gev
• Frokost og middag alle dager.
• Rundreise ifølge det oppsatte program.
• Inngangspenger til severdighetene.
• Skandinavisk-talende guide på rundturen.

• Norsk reiseledelse. 

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider 
• Drikke til maten  
• Enkeltromstillegg
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca. 75  USD pr. 

pers. Legges i en konvolutt med navn på og gis til reiseleder. Fødselskirken i Betlehem

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

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

PÅMELDING

Dødehavet

Jerusalem, sett fra Oljeberget

Fugler i Galilea


