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VINTER & VÅR 2019

Fakta 
om Plussreiser

 Eiere er Normisjon, ImF, Sunnmøre  
 Indremisjon, NMS+ Manova, IMS,  
 Nordmøre og Romsdal IM.

 Selskapet har 3 enheter: EUROPA,  
 EKSOTISK og ISRAEL/USA.

 Omsetning siste år ca 80 mill.

 Ca 7000 gjester reiser årlig med Plussreiser.

 Hovedkontoret ligger i Ålesund.  
 Vi har avdelingskontorer i Kristiansand  
 og Stavanger.

 Selskapet har i tillegg medarbeidere  
 i Hordaland, Rogaland, Agder og Østfold.

 19 ansatte i produksjon, booking,  
 gjennomføring og salg.

 Si-REISER ble etablert i 1979.

 1. januar 2015 fusjonerte Si-REISER AS   
 med Ravinala Reiser AS.

 1. juli 2016 kjøpte Si-REISER AS  
 Sabra Fokusreiser.

 1. november 2016 skiftet selskapet  
 navn til Plussreiser. 

 Tidligere:
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Kjære turgjest
Takk for at du 
er kunde hos 

Plussreiser, vi  
kjenner oss 
privilegert! 

DET ER ALLTID spennende 
med en ny katalog. Hva 
skal vi tilby? Hva ønsker 
kunden å kjøpe? Hvilke 
trender er der i markedet? 
Nå har vi landet, og 
kommet til at vi må ha 
noen klassikere som har 
solgt godt i årevis, og vi 
må ha noe nytt.  
Det viktigste er at reisene 
våre er av god kvalitet,  
og at profilen vår;  
«Mer enn ferie» er dypt 
forankret i alle turer. 

VI HAR MANGE typer turer 
med ulikt innhold både 
med hensyn til reisemåte 
og program.  
Ett av målene våre er å 
fornye oss så vi kan ha 
noe nytt å tilby. 

NYE TURER i denne 
katalogen er for eksempel 
opplevelsestur tur til 
Sorenta/Capri og Napoli, 
og så en ny aktiv tur i 
Costa Bravaområdet med 
vandring. 
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DETTE ÅRET VIL vi samle alle 
turtreff til en stor turfest 
på cruise fra Oslo til Kiel. 
Det vil være flott program 
om bord, mye sang og 
musikk og hilsener. 
Color Fantasy er kjent 
for sin rikholdige buffet i 
flotte omgivelser. 
Blir du med på festen? 
Turgjesten er alltid viktigst 
for Plussreiser.
Det vil bli tilbud om 
busstur til Oslo og fly-
billetter til Gardermoen 
med transfer. Les mer om 
dette på en egen turside.

PLUSSREISER HAR MANGE 
gode samarbeidspartnere 
som vi produserer turer 
sammen med. En av 
disse er skoleskipet Gann. 
Vi har en presentasjon 
av samarbeidsturene i 
katalogen, og de kan 
friste med cruise til 
Nordkapp og et annet 
vestover til Færøyene 
og Shetland. Dersom 
du ønsker å reise på 
Skjærgårdssang 

i Langesund, har Gann 
tilbud om overnatting og 
Plussreiser bussreise dit 
fra Stavanger. 

I PÅSKEN ER DET tur til Peru 
med sin utrolige flotte 
natur med Titicacasjøen, 
mektige Andesfjellene og 
Inkabyen Machu Picchu. 
Dersom du har lyst å bli 
med på en tur til Kina, må 
du være snar å melde deg 
på, for sist gang ble turen 
raskt utsolgt.
  
DET ER MANGE ulike turer 
til Israel og Midtøsten. 
I denne katalogen 
finner du turer som har 
kombinasjonen Israel og 
Jordan. Gruppen reiser 
inn i Israel samme veien 
som Josva engang ledet 
Israelsfolket inn.  
I Jordan er det innlagt 
besøk i den utgravde 
historiske byen Petra,  
og overnatting i  Wadi 
Rum.

VIL DU VÆRE MED TIL 
OBERAMMERGAU I 2020? 
En egen katalog med 
presentasjon av 18 turer 
er klar. Ta kontakt med  
oss dersom du ønsker  
den tilsendt. 
Sørg for å sikre deg  
plass i god tid.  

SJEKK UT PÅ NETTSIDEN  
og se vårt fulle turtilbud. 
Det er bare et utvalg av 
turene som er presentert  
i katalogen vår.

Velkommen!

Med vennlig  
hilsen Aud
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OPPLEVELSES-
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SORRENTO  
OG CAPRI

TOSCANA
COSTA BRAVA

PILEGRIMSSYKKELTUR
USA
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23. – 30. mai

TURPRIS FRA OSLO: 14.750
Tillegg fra andre 
byer i Sør-Norge:  1.500

Tillegg for enkeltrom:  2.050

TURPRISEN INKLUDERER: 
Fly Oslo-Roma t/r, 7 overnattinger 
på hotell,7 frokoster og 7 middager. 
Busstransport og lokalguide ihht. 
programmet. Reiseledertjenester.

IKKE INKLUDERT: 
Øvrige måltider og drikke til maten, 
tips. 

.......8 dager

Opplev den billedskjønne 
Amalfikysten med historiske 
Pompeii, storbyen Napoli og 
båttur til magiske Capri.

1. dag: Torsdag 23. mai
Oslo – Roma - Sorrento
Fly fra Gardermoen kl 09.05, 
ankomst Roma kl 12.10. Turen 
går sørover med buss til Napoli 
og videre til Sorrento. Her 
skal vi bo på vårt enkle men 
hyggelige hotell i utkanten 
av byen i 7 netter. Middag på 
hotellet hver kveld.

2. dag: Fredag 24. mai
Sorrento
Denne dagen gjør vi oss kjent 
i byen. Det blir en guidet 
rundtur med lokalguide. 
Katedralen og sentrumstorget, 
Piazza Tasso er to av 
Sorrentos store severdigheter. 
Ettermiddagen på egenhånd, 
og felles middag om kvelden.

3. dag: Lørdag 25. mai
Capri
Fra havnen i Sorrento tar vi 
båten ut til den romantiske 
øya Capri. Her møter vi 
vår lokalguide som tar oss 
med opp til Anacapri hvor 
vi besøker Axel Munthes 
villa, Villa San Michele med 
fantastisk utsikt over Capri, 
Vesuv og Sorrentohalvøya. 
Vi får også oppleve Capri by 
med sine mange butikker og 
restauranter. På vei tilbake får 
vi en rundtur med båten slik at 
vi også får se øyen fra sjøsiden.

4. dag: Søndag26. mai
Napoli og Pompeii
Heldagsutflukt til Napoli og 
Pompeii med lokalguide. I 
Pompeii får vi en interessant 
rundtur der guiden beskriver 
hvordan det var da byen 

ble begravet under et tykt 
lag med aske i år 79 og hele 
byens befolkning på ca 15.000 
innbyggere måtte flykte fra 
sine hjem. Byen lå begravet 
helt frem til 1700-tallet da 
utgravningen av den startet. Vi 
får nå et fantastisk innblikk i 
romernes liv på 100 tallet.

5. dag: Mandag 27. mai
Fridag
Denne dagen har du til egen 
disposisjon og kan gjøre deg 
kjent i byen på egenhånd.
Felles middag på hotellet om 
kvelden.

6. dag: Tirsdag 28. mai
Amalfikysten
Heldagsutflukt med 
lokalguide på vakre veier langs 
Amalfikysten. I Amalfi har vi 
et lengre stopp. Den lille byen 
klorer seg fast på stupbratte 
klipper. Det er en opplevelse 
å vandre i gatene her og vi får 
tid til å sette oss ned og nyte 
en kopp kaffe på en av de 
mange fortauskafeene. 

7. dag: Onsdag 29. mai
Gragnano
I dag besøker vi Gragnano 
som ligger nord-øst for 
Sorrento. Her besøker vi 
en pastafabrikk og får et 
innblikk i hvordan denne blir 
produsert. Vi spiser lunsj på en 
lokal gård etter omvisningen.

8. dag: Torsdag 30. mai
Tidlig avreise fra hotellet og 
vi kjører tilbake til Roma. 
Flyavgang kl 13.00. Ankomst 
Gardermoen kl 16.10.

TURTEAM: 

Kari og Helge Standal

 Italia

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Amalfikysten 

Sorrento  
og Capri



  

TURPRIS FRA OSLO:  11.750
 
Tillegg fra andre byer  
i Sør-Norge 1.500
 

Tillegg for enkeltrom:   1.150
 
 
  

TURPRISEN INKLUDERER: 
Fly Oslo-Pisa t/r, 7 overnattinger på 
hotell, 7 frokoster og 7 middager. 
Busstransport og lokalguide ihht. 
programmet. Reiseledertjenester. 

IKKE INKLUDERT:
 Øvrige måltider og drikke til maten, 
tips. 

.......8 dager

28. mai – 4. juni
Bølgende åser, kunstskatter og middel- 
alderbyer møter oss i Toscana. Cinque Terre 
byr på pastellfargede byer kombinert med 
turkisblått hav. Dette blir en innholdsrik 
uke i Italias mest populære region.

Toscana
Cinque Terre, Pisa og Firenze

1. dag: Tirsdag 28. mai
Avreise fra Gardermoen kl 
13.30. Ankomst Pisa kl 16.25. 
Busstransport til den gamle 
kurbadbyen Montecatini 
Terme, hvor vi skal bo i 7 netter 
på Grand Hotel Panoramic.

2. dag: Onsdag 29. mai
Lucca
Formiddagsutflukt til den 
koselige lille byen Lucca, 
Puccinis fødested. Lucca har 
et lite, men intimt sentrum 
med trange bilfrie gater. 
Lunsj på egenhånd før turen 
går tilbake til Motecatini 
Terme. Ettermiddagen til fri 
disposisjon. 

3. dag: Torsdag 30. mai
Cinque Terre
Dagen er satt av til området 
Cinque Terre, de fem byers 
land, som står på UNESCOs 
verdensarvliste. De fem 
små byene klorer seg fast 
langs klippekysten i Liguria 
mellom Livorno og La 
Spezia. Vi starter vandringen 
i Monterosso al Mare og 
vandrer via trange fjellstier og 
trapper til nabobyen Vernazza. 
Olivenlunder, vinranker og 
en fantastisk utsikt. Etter 
Vernazza fortsetter vi med båt 
til Manarola. Retur med tog 
til La Spezia hvor bussen vår 
venter. Denne turen krever god 
fysikk. Alternativ med tog for de 
som ikke kan vandre.

4. dag: Fredag 31. mai
Montecatini Terme
Denne dagen har du til fri 
disposisjon. Kanskje kan en 
tur med det sjarmerende 
kabeltoget Funicolare fra 
sentrum og opp på fjellet til 

den lille byen Montecatino 
Alto være et alternativ. Andre 
vil kanskje prøve et av byens 
mange kurbad eller slappe 
av ved bassenget på hotellet. 
Felles middag om kvelden

5. dag: Lørdag 1. juni
Firenze
Utflukt til renessansebyen 
Firenze. I denne byen 
virket og levde blant andre 
Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci, Giotto og Dante. Her 
blir vi møtt av lokalguide som 
tar oss med på en vandring i 
byen. Etter rundturen får du 
tid på egenhånd.

6. dag: Søndag 2. juni
San Gimignano og Sienna
Denne dagen legger vi til det 
indre Toscana. Vi kjører til 
Sienna. Det historiske sentrum 
er spekket av flotte bygninger, 
og plassen Piazza del Campo 
et nydelig utgangspunkt for 
å oppleve byen. Vi fortsetter 
til middelalderbyen San 
Gimignano, som ligger som 
en uinntagelig festning på 
åsryggen Val d’Elsa. 

7. dag: Mandag 3. juni
Montecatini Terme
Dagen til fri disposisjon. 
Felles middag om kvelden.

8. dag: Tirsdag 4. juni
Pisa - Hjemreisedag
Etter frokost går turen til 
Pisa. Vi får en guidet tur 
der vi blant annet får se det 
berømte skjeve klokketårnet. 
Lunsj på egenhånd før vi 
kjører videre til flyplassen. 
flyavgang kl 17.05, ankomst 
Gardermoen kl 20.00 

TURTEAM:
Reidun og Kurt Hjemdal

 Italia
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På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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10. – 17. juni

TURPRIS FRA OSLO: 10.750
Tillegg fra andre  
byer i Sør-Norge:  1.500

Tillegg for enkeltrom:  1.500
 

TURPRISEN INKLUDERER: 
 Fly Oslo-Barcelona t/r,  
7 overnattinger, 7 frokoster, 
7 middager og 5 matpakker. 
Busstransport og vandreguide ihht. 
programmet. Reiseledertjenester.

IKKE INKLUDERT: 
Øvrige måltider og drikke  
til maten, tips. 

.......8 dager

Flotte strender, klippelandskap,  
bølgende åser og frodig natur.  
Bli med på vandretur og opplev  
Catalonias spennende landskap  
og små byer.
1. dag: Mandag 10. juni
Oslo – Barcelona – Santa 
Susanna
Avreise fra Gardermoen kl 
09.00, ankomst Barcelona kl 
12.20. Vi kjører til hotellet vårt 
Aqua Hotel Onabrava & Spa i 
Santa Susanna ca 6 mil nord 
for Barcelona. Hotellet ligger 
midt på strandpromenaden 
og har både utendørs og 
innendørs basseng. Her skal 
vi bo i 7 netter. Felles middag 
på hotellet hver kveld. På 
vandredagene får vi med 
nistepakker som vi spiser 
underveis.

2. dag: Tirsdag 11. juni 
Vandring Santa Susanna - 
Sant Pol de Mar 14 km
Costa Brava betyr den ville 
kysten på katalansk og her 
mellom Barcelona og den 
franske grensen vandrer 
vi langs en naturskjønn 
kyststrekning med et 
dramatisk klippelandskap. 
Fra den lille fiskerlandsbyen, 
Sant Pol de Mar tar vi toget 
tilbake til hotellet vårt.

3. dag: Onsdag 12. juni 
Vandring Montnegre -  
Hortsavinya 14 km
Vi vandrer gjennom nasjonal-
parken Montnegres bølgende 
landskap og skogkledde fjell. 
Her er et rikt plante og dyreliv. 
Vandringen avsluttes i den lille 
byen Hortsavinya. 

4. dag: Torsdag 13. juni 
Vandring Costa Bravas 
strender – Palamos 12 km
Dagens vandring tar oss langs 
Costa Bravas magiske strender 
og avsluttes i Palamos, en av 
Costa Bravas mest velbevarte 
fiskerlandsbyer. Vi vandrer 

langs hvite strender og  
finner bortgjemte grotter. 

5. dag: Fredag 14. juni
Santa Susanna
Fridag. Du kan gjøre deg 
kjent i byen vi bor i, slappe 
av på stranden, eller ved 
bassenget på hotellet. Om 
kvelden møtes vi til felles 
middag på hotellet.

6. dag: Lørdag 15. juni 
Vandring Monells 12 km 
Vi starter i den særegne 
middelalderbyen Monells som 
ligger ved foten av fjellkjeden 
Gavarre. Å spasere rundt i 
Monells er en opplevelse og 
det er ikke vanskelig å forstå 
hvorfor det fantastiske torget 
midt i byen har tiltrukket seg 
filmskapere fra hele verden. 
Dagens vandringer går fra 
Monells over bølgende åser og 
grønne skoger. 

7. dag: Søndag 16. juni 
Vandring Costa Bravas 
strender – Tossa de Mar 8 km
I dag vandrer vi til Tossa 
de Mar, 10 mil sør for den 
franske grensen. Vi vandrer 
langs strendene og det azur-
blå havet til målet for dagen, 
middelalderbyen Tossa de 
Mar. Denne byen sies å være 
et av Spanias vakreste steder. 
Dette var en gang møteplass 
for kunstnere fra hele verden 
og kunstneren Marc Chagal 
gav den navnet «det blå 
paradiset». 

8. dag: Mandag 17. juni
Santa Susanna – Barcelona 
– Oslo
Buss tilbake til Barcelona. 
Flyavgang kl 15.45. Ankomst 
Oslo kl 19.10.

TURTEAM: 
Kjersti Marken  

og Grethe Granerud

 Spania

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Vandretur i Spania

Costa Brava



TURPRIS FRA OSLO: 18.950
Tillegg enkeltrom:  2.150
 
Tillegg fra andre byer  
på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER: 
Fly Oslo – Madrid og Porto – Oslo, 
7 overnattinger i dobbeltrom, 
7 frokoster, 7 middager, sykkelleige, 
bagasjetransport, reiseledertjen- 
ester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT: 
Øvrige måltider, mat på flyet, tips, 
forsikringer

TURTEAM: 
Hans Jørgen Morvik og  

Kjell Harald Otterlei

.......8 dager

 Santiago de Compostela

1. dag: Fredag 24. mai
Norge – Madrid - Ponferrada
Avreise fra Gardermoen 09.50 
via Frankfurt til Madrid 15.40. 
Buss fra Madrid til Ponferrada. 
Overnatting og middag på 
Ponferrada Plaza.

2. dag: Lørdag 25. mai 
Ponferrada - Valcarce 
(ca. 40 km – ca 500 høydemeter)
Vi får utdelt syklene våre 
og starter på sykkelturen. 
Dagens etappe går til Valcarce. 
Overnatting på Hotel CTR 
Ambasbestas.

3. dag: Søndag 26. mai 
Valcarce - Sarria 
(ca. 55 km ca 1090 høydemeter)
Overnatting Hotel Oca.

4. dag: Mandag 27. mai 
Sarria – Melide 
(ca 63 km ca 1125 høydemeter)
Overnatting på Pension Orois.

5. dag: Tirsdag 28. mai 
Melide – Sanitiago de 
Compostela 
(ca 56km ca 776 høydemeter)
Vi tråkker de siste kilometerne 
inn til Santiago, og kan nå 
kalle oss for sykkel-pilegrimer. 
Vi sjekker inn på Hotel 
Compostela hvor vi skal bo de 
neste to nettene.

6. dag: Onsdag 29. mai
Santiago de Compostela
Dette er en hviledag. Vi 
slapper av og rusler rundt i 
byen med katedralen hvor en 
finner krypten med sølvskrinet 
som oppbevarer apostelens 
levninger. Ved messen kl. 
12.00 blir vår gruppe nevnt.

7. dag: Torsdag 30. mai 
Santiago de Compostella – 
Finisterre 
(ca 85 km 1339 høydemeter)
Etter en dag i Santiago er det 
på tide å finne frem sykkelen 
igjen og sykler siste etappe av 
turen til Finisterre ved havet, 
stedet som inntil 1492 var 
verdens ende. Vi leverer så 
syklene og setter oss i bussen 
som tar oss over grensen til 
Portugal og byen Porto hvor vi 
bor den siste natten.

8.dag: Fredag 31. mai
Porto – Oslo
Etter en tidlig frokost kjører 
vi til flyplassen. Flyavgang 
kl 10.50. Fly fra Porto via 
München til Gardermoen  
kl 18.10.

Santiago de  
Compostela
24. – 31. mai
I pilegrimenes fotspor på sykkel 
langs Caminoen til Santiago de 
Compostela
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Sykkeltur 

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Pilegrimstur på sykkel var en nyhet i vårt program i 2018 og det ble 
en flott opplevelse langs caminoen.  Vi sykler samme ruten denne 
gangen, hele veien fra Ponferrada til Santiago og videre til Finis-
terre. Vi flyr fra Norge til Madrid hvor følgebussen vår venter og 
tar oss videre til Ponferrada. Neste morgen får vi utdelt syklene og 
turen på Caminoen mot Santiago de Compostela kan ta til. De neste 
dagene skal vi sykle i vekslende landskap rikt på kloster, katedraler, 
middelalderbyer og gamle steinbroer. Totalt skal vi sykle 290 km  
disse dagene. Følgebussen frakter bagasjen vår fra sted til sted så  
alt en behøver å ha med på dagsetappene er en sykkelveske eller  
sekk med det mest nødvendige for dagen. For å få pilegrimsdiplom 
må du sykle minst 200 km av strekningen.
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På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

21. – 31. mai

..........10 dager

TURTEAM: 
Mette og Roger Sørensen

USA
En ny og spennende tur med utgang-
spunkt i Billy Graham sitt liv og virke. 
Besøk på Library, Billy Graham museum 
i Charlotte. Vi legger også turen innom 
Asheville, hvor Billy Graham kirken ligger. 
I tillegg 3 dagers konserthelg på Gaither 
Familyfest i Gatlinburg. Etterpå går turen 
til flere høydepunkter i Nashville.

1. dag: Tirsdag 21. mai
Vi reiser  fra Norge med KLM 
sitt morgenfly via Amster-
dam til USA. Det er mulig å 
reise  fra flere nærflyplasser. 
Gruppen samles i Amster-
dam, og reiser sammen videre 
til Detroit og så til Charlotte, 
hvor vi lander 15.45 lokal 
tid. Gruppen blir hentet på 
flyplassen og kjørt til vårt 
gode hotell Drury Inn and 
Suites Arrowood. Her skal vi 
bo 2 netter.

2. dag: Onsdag 22. mai
Gruppen besøker Billy 
Graham museum, og får der 
guidet omvisning på formid-
dag. Etter lunsj kjører bussen 
tilbake til hotellet, og videre 
til Outlet, hvor de som ønsker 
det, kan handle. Det er bade-
basseng både inne og ute på 
hotellet. 

3. dag: Torsdag 23. mai
Etter frokost reiser grup-
pen videre opp i fjellene til 
Asheville. Her får en om-
visning i kirken og arbeidet 
som  Graham bygget opp. Et 
naturrikt område med flotte 
fjell og skoger. Vi sover denne 
natten i Asheville.

4. - 5. dag: Fre 24.-søn 26. mai
Turen fortsetter  til Gatlin-
burg hvor konserthelgen skal 
være. Gatlinburg ligger ved 
den skjønne nasjonalpark 
Smoky Mountains. I Gatlin-
burg kan du slappe av, gå 
turer, handle og spise på en  
av de mange kafeene.  

Grupper som skal synge i løpet 
av helgen: Gaither Vocal Band, 
Lynda Randle, The Martens, 
Booth Brothers, David Phelps 
med flere. Der er 2 konserter 
både lørdag og søndag. Søn-
dag blir det besøk på Titanic 
museum. Gruppen spiser 
middag felles disse dagene. 

6. dag: Mandag 27. mai
Vi reiser  til Nashville hvor vi 
skal bo på det unike hotellet 
Opryland. Dette ligger like 
ved Gran Ole Opry i utkanten 
av byen. Om kvelden blir det 
en tur ned til sentrum i byen.

7. dag: Tirsdag  28. mai
I dag  går turen til Franklin, 
hvor mange av country- artis-
tene bor og studioene ligger. 
Reiselederne sang selv inn 
musikk i Nashville. Klokken 
17.00 er gruppen på plass 
under Jefferson Bridge, hvor 
vi skal hjelpe til med utdeling 
av mat og klær samt delta 
på gudstjenesten for byens 
hjemløse. Dette arbeidet ledes 
av sanger Candy Hemphill 
Christmas (kjent fra Gaither).

8. dag: Onsdag 29. mai
Du får tid på egenhånd på 
Opryland hotell og området 
før vi kjører til sentrum. 
Gruppen spiser avslutnings-
middag på ACME i Broadway.

9. dag: Torsdag 30. mai
Utsjekk og hjemreise. Flyav-
gang 12.00 fra Nashville via 
Minneapolis og Amsterdam. 
Lander i Norge fredag 31. om 
morgenen.

Velkommen på USA-tur med fokus på Billy Graham og Gaither Familyfest og Nashville

Mette Vestberg Sørensen og Roger Sørensen 
er et ektepar som har sunget sammen i mer  

enn 25 år. De bor på Flekkerøy og synger mye 
rundt omkring i Sør- Norge. Har spilt inn CD 

i Nashville og kjenner godt Southern Gospel 
miljøet. De har hatt flere gruppeturer blant  

annet til Israel, USA og Frankrike. 

TURPRIS FRA OSLO: 27.950
Tillegg fra Stavanger/ 
Bergen/Kristiansand  800

Tillegg for enkeltrom:  6.350

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybilletter Oslo – USA t/r inkl. flyav-
gifter (kr. 3290,- pr. sept-18, kan bli 
endret), overnatting i dobbeltrom 
inkl. frokost på oppsatte hotell,  
1 lunsj, 3 middager i Gatlinburg,  

1 middag i Nashville, Gaither Family 
Fest billettpass, Titanic museum, 
Billy Graham Library, rundreise 
med buss etter oppsatt program, 
sightseeing og inngangsbilletter i 
henhold til program,  lokal reisele-
der og norsk reiseledertjeneste.

IKKE INKLUDERT: 
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, ESTA Visum USD 14, 
Tips til sjåfør og hotellbetjening  
ca. 100 USD.

Nashville  
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MEMPHIS OG NEW ORLEANS

Turer i Europa 
sommer og høst 2019
Turprogrammet for andre halvår 2019 er under planlegging, med både klassiske  
reisemål og nyheter. Vi byr på mange spennende opplevelsesreiser i tiden som kommer. 
Vi har flere aktive reiser, men også et bredt tilbud av mer avslappende turer.
Her er en liten oversikt over noen av turene vi vil sette opp. 
De vil bli presentert med komplett turprogram og pris i neste katalog som skal være klar i begynnelsen av februar 
2019. Følg gjerne også med på våre nettsider, her vil turene bli lagt ut fortløpende så snart de er klare for påmelding.

LANGWEEKEND TIL KRAKOW

SYKKELTUR  
I MOSELDALEN

NORD-ENGLAND OG SKOTTLAND 
MED KESWICK CONVENTION OG 

MILITARY TATTOO

FÆRØYENE

PILEGRIMSVANDRING TIL LINDISFARNE

PILEGRIMSVANDRING TIL  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

DOLOMITTENE MED 
VANDRETURER FOR 

BÅDE TRENTE OG 
UTRENTE

Kroatia Sykkel- 
turer

Military   
Tattoo

Lina Sandell

BornholmKypros

Andalucia Oxford C.S. Lewis
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BIBELFERIE I 
SYDEN

GRAN CANARIA
TENERIFE

KRETA VANDRETUR 
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TURPRIS:   
2 roms leilighet: 17.650
2 roms leilighet i  
øverste etg.  18.750
2 roms leilighet med stor  
balkong i Royal bygning 18.750

Enkeltromstillegg    6.200
Frokostbuffet:      1.100

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flyturen Norge – Gran Canaria t/r.  
Busstransfer mellom hotell og fly-
plass. Opphold i leilighet. Flyavgifter 
til staten. Mat på flyet. 4 fellesmid-
dager, reiseledertjenester. 

IKKE INKLUDERT:
Tips til hotellbetjening, utflukter, 
øvrige måltider.

På forespørsel kan vi også tilby  
andre avreiseplasser. Spør oss 
gjerne.  Forbehold om endring i  
flytidene. Innsjekkingen starter  
2 timer før avreise, og stenger  
1 time før. 

 
Gjennomsnittstemperaturen på 
Gran Canaria er ca. 21 grader i luften 
og ca. 18 grader i vannet.
 
Valuta: Euro.
Tidsforskjell: Minus 1 time.

Gran Canaria
Bibelferie ved Atlanterhavet

26. januar – 9. februar 
Med herlig klima året rundt, og 
med det meste av det en forventer 
at en ferie skal inneholde, finner 
man Gran Canaria! Den solsikre 
sydkysten frister med fine sand-
strender, men øya i Atlanterhavet 
byr på mer enn som så – spennende 
natur, fine småbyer og flotte turstier. 
Velkommen til solfylte dager!  
Turteam blir ekteparet Liv Kaland Fjellstad og Oddvar Søvik.  
Liv underviser på Høyskolen for Ledelse og Teologi, Stabekk,  
og Oddvar er pensjonert pastor og forfatter. Begge to er flotte 
forkynnere og vil gi deg samlinger morgen og kveld, noe som  
også vil være med på å gjøre turen til «mer enn ferie». 

TURTEAM: 

 Liv Kaland Fjellstad og Oddvar Søvik

................15 dager

Vårt hotell:
Servatur Sunsuite, Puerto 
Rico ligger vakkert til 
i åssiden nær Puerto 
Rico sentrum. Hotellet 
ligger i en skråning og 
består av 4 sammenbygde 
blokkbygninger i totalt 
11 etasjer med restaurant 
øverst. Resepsjon og 
inngang ligger helt nederst 
i hotellet.  Du har tilgang 
til hotellenes fasiliteter, 
blant annet flere herlige 
solterrasser med basseng 
og bassengbar som serverer 
enkle lunsjretter. Du finner 
også et minimarked der du 
får kjøpt det nødvendigste, og 
vil du spise à la carte, er du 
velkommen til restauranten. 
Fine 2-romsleiligheter (ca. 40 
m²) med koselig innredning, 
soverom og separat 
oppholdsrom. Heis, Wi-Fi, 
Tv med satellittkanaler mot 
betaling, stor balkong eller 
terrasse (30 -40 m²), kjøkken 
med kokeplater, mikro, 
kjøleskap og kjøkkenutstyr. 
Vannkoker og kaffetrakter. 
Wc, dusj, hårføner. Kun 2-400 
meter til lokalt sentrum, og 
1,3 km til stranden. 

Vårt reisemål:
Puerto Rico, er et av Gran 
Canarias klassiske reisemål, 
og ligger vakkert til på 
sydvestkysten. Her finnes 
bebyggelse på begge sider 

av dalføret som munner 
ut ved havet og den fine 
sandstranden.
Den gyllengule sandstranden 
er godt besøkt, men 
atmosfæren er likevel rolig 
og behagelig. Like utenfor 
Puerto Rico ligger Amadores-
stranden som er kjent 
for sin hvite sand som gir 
assosiasjoner til Karibia. 
Fine gangveier mellom 
Amadores og Puerto Rico 
langs sjøen. Stort utvalg av 
restauranter og butikker i 
Puerto Rico. 

Hva kan man oppleve  
på Bibelferie i Syden: 
- Samlinger for gruppen 

morgen og kveld. Godt og 
inkluderende fellesskap.

- Morgensamlingen 
med bibelfokus, og 
kveldssamlinger med  
spøk og alvor.

- Egne turer for gruppen med 
skandinavisktalende guider

- Båttur til Mogan
- Besøk i Turistkirken 
- Markeder i Mogan og 

Arguineguin

Utfluktene vil komme i tillegg til 
turprisen. Priser og påmelding får 
du på turen. 

FLYTIDER: 
Sted Dag Avg Tid Hjem
HAU Lør 10:10 5t 20 22:00
BGO Lør 08.25 5t 35 20:40
KRS Lør 07:20 5t 30 19:05
OSL Lør 07.00 5t 40 19:35
SVG Lør 15:00 5t 25 13:25
AES Lør 10:25 5t 45 23:05

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  



På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Tenerife
3. – 17. mars 
Den vakreste og frodigste av  
Kanariøyene er Tenerife.  
Lengter du etter sol er dette stedet! 

TURPRIS:  
Avreise fra Oslo,
Bergen og Stavanger.

1 roms leilighet med  
bassengutsikt: 17.550
2 roms leilighet med  
balkong/terrasse. 17.950

Bassengutsikt(2 roms) 540 per pers
Frokost  1.140 pr pers

Enkeltrom  5.350
   

TURPRISEN INKLUDERER: 
Fly Norge – Tenerife t/r. Mat på fly-
et, Busstransfer mellom flyplass og 
hotell, Opphold i gode leiligheter,  
Reiseledertjenester, Flyavgifter til 
staten. 

IKKE INKLUDERT:
Utflukter, drikke til maten, øvrige 
måltider, tips til hotellbetjeningen. 

................15 dager

TURTEAM: 
Randi og Sverre Dag Ljønes  

Bibelferie ved Atlanterhavet

FLYTIDER: 

Gjennomsnittstemperaturen på 
Tenerife i mars er ca. 20 grader i luften 
og ca. 20 grader i vannet.

Valuta: Euro
Tidsforskjell: Minus 1 time

Sted Dag Avg  Tid Hjem
BGO Søn 09:25 5t 45 21.40                           
OSL Søn 09:00 5t 50 21.35
SVG Søn 09:10 5t 30 21.00

Forbehold om endring i flytidene. 

Vårt reisemål: 
Los Cristianos har nærmest 
vokst sammen med Playa 
de las Americas. Feriebyen, 
som opprinnelig var en liten 
fiskerlandsby, har i stor grad 
lykkes med å bevare sin 
sjarm og atmosfære. I havna 
ligger fiskebåtene fortøyd, 
og i den gamle bydelen like 
ovenfor er der sjarmerende 
smågater med bakerier og 
brukskunstbutikker. 
Her finnes to sandstrender å 
velge mellom. 

Vårt hotell: 
Tenerife Sur har et flott 
bassengområde, og 
solterrasse med gratis 
solstoler og parasoller. 
Bassengene er oppvarmet. 
WiFi og internetthjørne i 
resepsjonsområdet mot avgift. 
Massasje og badstue mot 
avgift. Minimarked. Fine 1 
roms leiligheter med sove- og 
oppholdsdel (åpen løsning). 
2 roms leiligheter med ett 
soverom og oppholdsrom 
med minikjøkken. Begge 
typer leiligheter har kjøleskap, 
kokeplater, stekeovn, vann-
koker, brødrister og enkelt 
kjøkkenutstyr. Badekar/dusj 
og wc, hårføner. Balkong eller 
terrasse, noen med utsikt 
mot bassenget. Rengjøring 5 
ggr/uke. Det er kun heis til 
ettromsleilighetene  

(syv etasjes bygning).  
Disse har alle bassengutsikt. 
Toromsleilighetene ligger 
i treetasjes sidebygninger 
uten heis. Noen av desse har 
bassengutsikt mot tillegg i 
pris. Hotellet er bygget i 1984 
og renovert i 2009. Avstand 
til strand 700 m og sentrum 
350 m

Utflukter: 
Teide – Tenerifes stolthet. 
Vulkanen Teide er med sine 
3718 moh Spanias høyeste 
fjell.
Loro Parque 
Heldagsutflukt til den 
fantastiske dyreparken. 
Høydepunktet er 
spekkhuggershowet.
Jeep-safari på La Gomera
Vi tar båten over til La 
Gomera (ca. 1 time), øya 
som er kjent for sin spesielle 
natur og dramatiske 
fjellformasjoner. 
Must Cat – båttur 
Nyt sola og havet fra 
katamaranen Must Cat 
som utgår fra havnen i Las 
Galletas. 

Hvilke utflukter som er aktuelle 
for gruppen får du informasjon 
om på reisemålet. Utfluktene 
bestilles og betales på reisemålet i 
lokal valuta. 

Øya er meget variert med pinjeskoger, bananplantasjer, unike blomster-
arter og verdens største vulkankrater. Spanias høyeste fjell, Teide (3718m) 
finnes også på denne øya. Øyas fineste strand ”Playa de las Vistas” ligger 
mellom Playa de las Americas og Los Christianos. Vårt ferieparadis 
ligger i feriebyen Los Cristianos og passer godt for deg som vil bo i noe 
roligere omgivelser, men samtidig ha tilgang til restauranter og butikker. 
Det er også her sjømannskirken ligger. Vi skal besøke kirken som har 
norsk vertskap. Morgen og kveld samles vi til bibeltimer, hyggesamvær, 
temakvelder m.m. Velkommen til herlige dager på Tenerife!
Turteam blir Randi og Sverre Dag Ljønes. De er nå pensjonister og aktive 
i Gjerdrum Normisjon. Sverre Dag er tidligere formann i Imf og  Randi 
har vært rektor og sittet i styret for Bildøy bibelskole i mange år.
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Kreta
13. – 20. april  
Vi inviterer deg med til Kreta i påsken og 
vandring langs stier med flott natur og 
en nærhet til folket du møter.  I tillegg 
får du oppleve fellesskap, avslapping og 
mulighet til å nyte Kretas strender. Vi er 
glade for å kunne tilby deg en vandretur 
på Kreta utenom det vanlige!

TURPRIS:  16.950
Avreise fra Oslo  

Enkeltromstillegg:    2.500
Tillegg fra andre byer  
i  Sør-Norge:  1.500 

TURPRISEN INKLUDERER: 
Fly Norge – Kreta t/r.  Buss mellom 
flyplass og hoteller, 7 netter i 
dobbeltrom, Frokost, lunsj og 
middager alle dager(utenom 
reisedager, Reiseledertjenester, 
Flyavgifter til staten. 

IKKE INKLUDERT:
Mat på flyet. Drikke til maten, tips 
til hotellbetjeningen.  Utflukten 
dag 2. 
 

VANDRINGENE: 
Det blir vandringer på gode stier 
og med ulik lengde og utfordring. 
Selve vandringene er på ca 2-3 
timer hver dag. Alle som kan gå 
en lett fjelltur i Norge vil kunne 
være med. Merk at det på noen av 
turene kan være mye ulendt ter-
reng med steiner. Noen dager blir 
det lagt opp turer som er litt mer 
krevende for de som ønsker det. 

Gjennomsnittstemperaturen  
på Kreta i april er ca. 18 grader  
i luften og ca. 18 grader i vannet.
Valuta: Euro. Tidsforskjell: 1 time. 

........8 dager

TURTEAM: 
Solveig og Svein Granerud - Anna og Olle Meurling. 

Reiseledere fra Norge er Solveig og Svein Granerud.  
Solveig er menighetsforvalter i Fagerborg menighet, og Svein  

er ansatt i Normisjon. De var med på denne turen i 2018  
og deler gjerne sin erfaring.

Vandretur i påsken

1. dag: Lørdag 13. april 
Avreise fra Oslo til Kreta med 
Norwegian. Vi blir mottatt 
på flyplassen og drar til 
Rethymnon for overnatting. 
Kort velkomstmøte og 
velkomstmiddag.

2. dag: Søndag 14. april 
En spennende dag hvor du 
kan velge mellom to utflukter: 
1. Vi reiser med buss til 
Kretas største by Iraklion hvor 
vi får en guidet omvisning. 
2. Tur til Spinalonga  - ut 
til øya som var hjem for 
hundrevis av spedalske 
mellom 1903 og 1957. 
Når gruppen er samlet i 
Iraklion igjen reiser vi over 
fjellet til byen Matala der vi 
skal bo tre netter. En flott tur 
på tvers av Kreta.

3. dag: Mandag 15. april 
Dagens tur går til landsbyen 
Kali Limenes hvor man mener 
Paulus kom på sin reise.Besøk 
til St. Paulus kirke og grotten 
hvor Paulus sies å ha levd under 
sitt opphold her. Vandring til 
den hellige ravinen.
 
4. dag: Tirsdag 16. april 
Vi besøker den gamle 
St. Pauls kirken utenfor 
landsbyen Agios Jannios. 
Siden drar vi til Gortyn der 
vi starter dagens tur forbi 
bl.a Apollos tempel fra den 
hellenistiske periode og ulike 

romerske ruiner fra den 
tiden da det sies at Paulus 
kan ha forkynt og døpt 
de første kretere. Besøker 
utgravningene der ruinene av 
Titus Basilica står. 

5. dag: Onsdag 17. april 
Vi reiser med buss og båt 
til den idylliske landsbyen 
Loutro. Kort spasertur til 
dagens Finiks hvor vi vil 
spise lunsj sammen. Det var 
her Paulus prøvde å søke 
vinterhavn 

6. dag: Skjærtorsdag 18. april 
Fridag til å nyte strand, 
sol og sjø, eller dra på 
en fottur i området med 
guide.  Nattverdsamling på 
ettermiddagen.

7. dag: Langfredag 19. april
Båt til Agia Roumeli og går 
derfra til den tusenårige 
Paulus-kirken som ligger 
ved stranden og er bygget av 
strandens steiner. Her finner 
du ferskvann som renner ut av 
bakken. I løpet av dagen har 
vi samling med langfredagens 
budskap
 
8. dag: Påskeaften Lør 20. april 
Etter en god frokost på 
hotellet blir det avreise til 
flyplassen og fly hjem. Lander 
på Gardermoen kl. 23.05. Det 
er bestilt overnatting på Park 
Inn for hele gruppen.

På Kreta møter vi Anna og Olle Meurling fra selskapet Fysimera. De vil 
guide og lede oss i Paulus og Titus fotspor på Kreta. Anna tar oss med 
i den kretiske tradisjonen og livet på Kreta på Paulus tid. Hun er vår 
guide hele uka, mens Olle leder vandreturene. Overnatting skjer på tre 
ulike mindre hotell i små hyggelige byer, Rethymnon, Matala og Loutro. 

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Alle måltider 
inkludert



Vi har en god tradisjon å invitere til Turfest  
når vi går inn i et nytt år. I 2018 hadde vi 6  
treff rundt omkring i Sør-Norge.
I 2019 har vi lyst å gjøre noe helt nytt og 
inviterer alle til Turfestdager på Cruise med 
Kielfergen fra Oslo til Kiel og tilbake til Oslo

3. – 5. februar 2019  
om bord i MS Color Fantasy.
Dette vil bli et en kombinasjon av en turfest slik  
du kjenner den og mange nye spennende innslag.  
Det blir samlinger i skipets konferanseavdeling, god 
mat, noen timer på land i Kiel og god tid til å kose seg 
om bord i det flotte skipet. Vi blir mange Plussreiser 
venner på tur sammen, og dere vil treffe mange av  
våre reiseledere og kontormedarbeidere på turen.
Dette treffet er åpent for alle som ønsker å bli med. 
Både for dere som har vært på tur med Plussreiser,  
dere som skal på tur med Plussreiser og dere som  
bare ønsker å bli med på denne turen er selvsagt  
også hjertelig velkomne.
Turen fra ditt hjemsted til Oslo går enten med fly,  
tog eller buss. Vi setter opp alternativ fra flere  
steder i landet.
Fullstendig program er ikke helt klart ennå, men  
i løpet av høsten vil vi sende ut invitasjon til alle som 
har vært på tur med oss i løpet av 2017 og 2018.  
Det vil også bli presentert på vår nettside.

Hjertelig velkommen på cruise!

Turfest-cruise
Bli med på nyheten «Turfest til sjøs»
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BUSSFERIE
I KRISTEN 

REGI

HOLLAND
NORDFJORD

TALLINN
OBERAMMERGAU
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  1. dag: Torsdag 25. april
Bergen/Rogaland/Sørlandet
Avreise fra Bergen kl 06.00, 
Leirvik kl 08.30, Haugesund 
kl 09.10, Stavanger kl 11.30, 
Videre påstigning etter avtale. 
Båtavgang fra Kristiansand 
kl 16.30. Middag om bord. 
Ankomst Hirtshals 19.45. 
Overnatting på Frederikshavn 
Sjømannshjem.

Trøndelag/Møre/Oslo
Fra Oslo (Thon Hotel Opera) 
kl 18.15. Nattseiling til 
Frederikshavn med Stena 
Saga. Båtavgang kl 19.30. 

Fra Møre og Trøndelag: Ta 
kontakt for tilpasset reiseopplegg

2. dag: Fredag 26. april
Frederikshavn – Bremen
Gruppen fra Oslo 
ankommer Frederikshavn 
kl 07.30. Vi kjører direkte til 
sjømannshjemmet og spiser 
frokost sammen med gruppen 
fra Vest- og Sørlandet før vi 
fortsetter sørover Jylland. Vi 
passerer den tyske grense, 
videre forbi Hamburg, før 
vi ut på ettermiddagen 
ankommer Bremen

3. dag: Lørdag 27. april
Bremen – Wassenaar
Turen går videre til 
Holland. Vi kjører forbi 
universitetsbyen Groningen, 
og etter en svipptur gjennom 
Sneek, kommer vi ut på det 
imponerende Afsluitsdijk. 
Lunsjstopp i den særpregede 
fiskerlandsbyen Vollendam. 
Siste etappe går forbi 
Amsterdam til Wassenaar 
hvor vi skal bo i tre netter. 
 

4. – 5. dag: Holland
Søndag starter vi med 
besøk i den imponerende 
blomsterparken Keukenhof. 
Her skal vi rusle rundt hele 
formiddagen. Etter lunsj går 
turen til Den Haag hvor vi 
blant annet får se Messetags 
berømte rundmaleri. Mandag 
legger vi turen til Amsterdam. 
Vi starter tidlig fra hotellet 
og besøker først Anne Frank-
huset. Kanaltur i Amsterdam 
sentrum står også på 
programmet denne dagen. 

6. dag: Tirsdag 30. april
Wassenaar – Hamburg
Oppholdet i Holland er over 
for denne gang. Vi kjører 
via Osnabrück til Hamburg. 
Etter innsjekk og middag på 
Leonardo Hotel i Hamburg 
kjører vi inn til sentrum hvor 
det blir turavslutning på 
Sjømannskirka.

7. dag: Onsdag 1. mai
Hamburg – Kiel
Etter en rolig frokost, kjører 
vi de få milene til Kiel. 
Avgang med Color Line sin 
cruiseferje kl 14.00. Stor 
middagsbuffet bord.

8. dag: Torsdag 2. mai
Hjemreisedag
Ankomst Oslo kl 10.00 
Sørlands-/Rogalandsbussen 
kjører via Sørlandet til 
Stavanger og Haugesund. 
Gjester fra Bergen reiser med 
tog fra Oslo til Bergen.

Gjester fra Møre og Trøndelag 
– ta kontakt for tilpasset 
reiseopplegg.

TURTEAM:
Klaus Muff

Svein Bjarne Aase
Ingebjørg Berstad Torp

TURPRIS FRA:  13.250
Bergen   13.950
Haugesund  13.850 
Stavanger  13.750
Kristiansand  13.650
Oslo  13.250

Tillegg for enkelt-rom/lugar  2.950

TURPRISEN INKLUDERER: 
7 overnattinger i dobbeltrom / lugar 
m/ dusj og wc, 8 middager (fra Oslo 
6 middager), 7 frokoster, Inngangs-
penger i pakt med turprogrammet, 
Ferjebilletter, Kaffe og småkaker  
når vi raster 

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten. 
Tillegg for enkeltrom.

 Holland

.......8 dager

25. april – 2. mai
Bugnende jorder med  
tulipaner, blomsterparken  
Keukenhof, Amsterdam med 
kanaltur og Anne Frank-huset. 
Bli med til Holland midt i høy- 
sesongen for vårblomstringen.

Holland
Blomstringstur til 

Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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TURTEAM: 
Annbjørg Barane,  Helge Hansen 

og Jakob Middelthon  

29. mai – 2. juni
Vårtur til vakre Nordfjord.  
Sang og musikk, god 
forkynnelse, sosialt samvær  
og utflukter med fantastiske 
naturopplevelser. Bli med oss  
til Misjonsheimen i Innvik.

Nordfjord
Vårtur til 
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Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Utreise: Onsdag 29. mai
Avreise fra Stavanger kl. 
07.30, Haugesund kl. 09.30, 
Føyno kl. 10.45, Stord kl. 
10.55. Lunsjstopp i Bergen. 
Fra Bergen kl. 14.00. Vi kjører 
forbi Knarvik, Lavik, Førde og 
Jølster på vei til Innvik.

Hjemreise: Søndag 2. juni
Turen går sørover forbi Jølster, 
Førde og Lavik til Bergen ca 
kl.15.00, Stord ca kl. 17.30, 
Haugesund ca kl.19.00 og 
Stavanger ca kl. 21.00. 

Avreise fra Oslo og Møre:  
Ta kontakt for tilpasset 
reiseopplegg

Hotell:  
Innvik Fjordhotell – 
Misjonsheimen
Hotellet ligger helt i 
fjordkanten med egen 
badestrand. Det er kort 
vei til kjente turistmål. De 
serverer god hjemmelaget 
mat og hotellet har en fredelig 
atmosfære med nydelig utsikt  
til fjord og fjell.

Program for vårtur til Nordfjord 2019
1. dag: Onsdag 29. mai
20.00 Velkomstmiddag og velkommen til Nordfjord.

2. dag: Torsdag 30. mai Kristi Himmelfartsdag
08.00 Frokost
11.00 Formiddagsmøte
13.00 Lunsj på hotellet
15.00  Ettermiddagskaffe
18.30 Middag
20.00 Hyggekveld i Misjonssalen

3. dag: Fredag 31. mai
08.00 Frokost
09.30 Bibeltime
10.30 Utflukt med buss – lunsjpakke (ikke inkludert i turprisen)
18.30 Middag
20.00 Hyggekveld i Misjonssalen

4. dag: Lørdag 1. juni
08.00 Frokost
09.30 Bibeltime
10.30 Utflukt med buss - lunsjpakke (ikke inkludert i turprisen)
18.30 Festmiddag
20.00  Avslutningsfest i Misjonssalen

5. dag: Søndag 2. juni
08.00 Frokost
09.00 Avreise 

TURPRIS FRA:  6.350
Bergen/Hordaland: 6.350 
Haugesund: 6.450 
Stavanger: 6.550 

Tillegg for enkeltrom: 800 
 

TURPRISEN INKLUDERER: 
Bussturen til og fra Nordfjord.  
4 netter i dobbeltrom på hotellet.  
4 frokoster og 4 middager og 1 lunsj. 
Ferjeutgifter og bompenger (på 
veien til og fra Innvik).  
Reiseledertjenester. 

IKKE INKLUDERT:
Middag hjemreisedag, utflukter  
og lunsjpakker.

....5 dager

  Innvik 
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1. dag: Søndag 2. juni
Avreise fra Haugesund kl 
09.30, Tilslutning fra Bergen, 
Stord og Stavanger. Buss til 
Oslo. Overnatting og middag 
på Holmenkollen Park Hotel.

2. dag: Mandag 3. juni
Avreise med buss fra Oslo kl 
07.00.  Turen går østover via 
Ørje til Ørebro og videre til 
Stockholm. Avgang fra 
Stockholm med Tallink sin 
ferje kl 17.30. Middagsbuffet 
om bord om kvelden. 

3. dag: Tirsdag 4. juni
Frokost om bord før vi 
ankommer Tallinn kl 10.00.  
Etter ankomst møter vi vår 
lokalguide som tar oss med 
på en spennende runde 
gjennom byen.  Turen går 
så videre til hotellet hvor vi 
sjekker inn for de neste to 
nettene. Middag på hotellet 
om kvelden.

4. dag: Onsdag 5. juni
I dag besøker vi to av 
menighetene som NMS 
er engasjert i, Saku og 
Mustamäe. De ligger 
noen kilometer utenfor 
Tallin sentrum.  Vi får litt 
informasjon om NMS sitt 

arbeid i Estland av misjonær 
Magne Mølster.  Middag på 
hotellet om kvelden.

5. dag: Torsdag 6. juni
Dette er siste dagen i Estland 
og etter frokost skal vi besøke 
den flotte Kadriorg parken.  
Inngang i parkanlegget er 
gratis. Om noen ønsker å 
gå inn i slottet som huser en 
formidabel kunstutstilling 
så er det mulighet for det 
(Ikke inkludert i turprisen).  
Tilbake i sentrum blir det 
litt tid på egenhånd før 
vi setter oss i bussen og 
kjører til terminalen kl 
16.30. Båtavgang kl 18.00.  
Middagsbuffet om bord. 

6. dag: Fredag 7. juni
Frokost om bord før ankomst 
Stockholm kl 10.15. Vi kjører 
vestover på E18.  Passerer 
Ørebro og Karlstad før vi 
krysser grensa ved Ørje.  
Lunsjstopp underveis.
Ankomst Oslo ca kl 20.00. 
Middag og overnatting på 
Holmenkollen Park Hotel.

7. dag: Lørdag 8. juni
Buss til Haugesund over 
Haukeli. Korrespondanse fra 
Haugesund til Bergen, Stord og 
Stavanger.

TURTEAM:
 Geir Sandvik og Ludvig Bjerkreim

TURPRIS FRA:  8.450
Oslo (5 dager):  8.450
Haugesund: 10.350
Stord: 10.500
Bergen: 10.650
Stavanger: 10.650
 
Tillegg for  
enkeltrom pr. natt  280

TURPRISEN INKLUDERER: 
Bussturen, 6 overnattinger i dob-
beltrom/lugar med frokost, (Oslo 4), 
7 middager (Oslo 5), båt Stock-
holm – Tallinn t/r, guide i pakt med 
turprogrammet. 

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten

....5-7 dager

 Tallinn

2. – 8. juni
Start sommeren med et  
besøk i Estlands hovedstad, 
havnebyen Tallinn. 
Byen som er en av Europas  
best bevarte middelalderbyer.

Tallinn
Estlands hovedstad

Hele gamlebyen er på UNESCOs liste over verneverdige steder og 
er berømt for sine smale brosteinsgater og monumenter fra mid-
delalderen. Tallinn er preget av optimisme og tro på fremtiden. 
Samtidig er befolkningen opptatt av å bevare det ekte estlandske. 
På denne turen vil du få oppleve selve byen med de severdighetene 
den har å by på. Vi får en guidet rundtur med lokalguide som  
gjør oss litt bedre kjent med hovedstaden Tallinn og  
republikken Estland som i 2018 feiret sin 100-års dag
Vi skal bo godt på Hotel L’ Ermitage i sentrum av byen.

Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  



  

Oberammergau 2020
Turer til Pasjonsspillet i

15. – 21. mai  Oberammergau med Salzburg

  Fly tur/retur
21. – 28. mai  Oberammergau med Gardasjøen og opera i Verona

  Fly tur/retur
29. mai – 7. juni Oberammergau med Sykkeltur langs Donau

  Fly tur/retur
7. – 18. juni  Oberammergau med Zell am See

  Buss tur/retur
7. – 18. juni Oberammergau med Berlin og Luther fotspor 

  Buss tur/retur
16. – 23. juni Oberammergau med Gardasjøen, Verona og Venezia

  Fly tur/retur
19. – 26. juni Oberammergau med Budapest og Wien

  Fly tur/retur
5. – 11. juli Oberammergau med Praha

  Fly tur/retur
9. – 18. juli Oberammergau med Berlin og Luther 

  Buss utreise og fly hjemreise

17. – 28. juli Oberammergau med Sveits

  Buss tur/retur
17. – 28. juli  Oberammergau med Zell am See og Rhindalen

  Buss tur/retur
26. juli – 2. aug. Oberammergau med Kitzbühel

  Fly tur/retur
6. – 13. aug. Oberammergau med Dolomittene

  Fly tur/retur
16. – 22. aug. Oberammergau med Bodensjøen

  Fly tur/retur
23. – 29. aug. Oberammergau med Kunnskapsreiser til Salzburg

  Fly tur/retur
21. – 30. aug. Oberammergau med Wien, Salzburg og München

  Fly tur/retur
15. – 21. sept. Oberammergau med Gardasjøen

  Fly tur/retur
27. sept. – 2. okt. Oberammergau med Seefeld og Innsbruck

  Fly tur/retur

Se egen Oberammergau katalog for flere detaljer.
Ta kontakt for å få katalog tilsendt eller se vår nettside:

plussreiser.no

Oversikt turer:
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FRA JORDAN TIL ISRAEL
VINTERFERIE

SYKKELTUR
SMAK AV JORDAN OG ISRAEL
MED P7 TIL BIBELENS LAND

ØNSKESANGEN PÅ TUR
FAMILIETURER

VÅRTUR TIL ISRAEL
SOMMERFERIE
ANDRE TURER

ISRAEL



Følg Josva og Israelsfolket fra

28 VINTER&VÅR 2019

Jordan til Israel 

TURTEAM:
Øystein Rambekk og Johan Halsne

1. dag: Torsdag 28. februar 
Avreise fra Oslo kl. 11.40. 
Ankomst Amman (Jordan) 
kl. 23.55. Her venter buss og 
guide på oss og tar oss med til 
vårt hotell Amman Geneva.

2. dag: Fredag 1. mars
Etter frokost blir det 
sightseeing i Amman. Vi skal 
til St.Georg kirken i Madaba 
og til Mt. Nebo hvor Moses 
sto og så inn i Kanaan. Retur 
til vårt hotell i Amman.

3. dag: Lørdag 2. mars
Vi besøker klippebyen Petra, 
en av de største attraksjonene 
i hele Midtøsten. Vi spaserer 
inn til byen gjennom en dal 
og blir her store deler av 
dagen. Overnatting i Petra på 
Petra Moon Hotell.

4. dag:  Søndag 3. mars
Fra Petra går turen til Wadi 
Rum. Her får vi en fantastisk 
ørkenopplevelse. Vi kjører 
rundt i Jeep og besøker 
”Seven Pillars of Wisdom” 
og Laurence kilde m.m. 
Overnatting i ørkenen på 
Wadi Rum Mazayen Luxury 
Camp.

5. dag:  Mandag 4. mars
Etter en «ørkenfrokost» 
setter vi kursen mot Akaba 
og grensen til Israel. Vi 
krysser grensen og en israelsk 
buss tar imot oss. Turen går 
nordover, det blir et stopp 
i Timna, der vi besøker 
modellen av Tabernakelet. 
Et bad i Dødehavet og et 

stopp i Jeriko står også på 
programmet før vi drar opp 
til Jerusalem og vårt hotell 
Grand Court.

6. dag:  Tirsdag 5. mars 
Vi begynner dagen på 
Oljeberget, spaserer ned 
til Getsemane, stopper 
ved Tårekirken, besøker 
Klagemuren og Davidsbyen 
med Warren shaft, Gihon 
Kilden og Shiloa dammen.

7. dag: Onsdag 6. mars
Etter frokost besøker vi 
Gordons Golgata og etterpå 
blir det fritid i Jerusalem. 

8. dag: Torsdag 7. mars 
Vi kjører ned mot 
Jordandalen, stopper i 
Gilgal hvor Israelsfolket 
kom over Jordanelven etter 
ørkenvandringen. Så går 
turen til Tiberias, der vi skal 
på en båttur før vi besøker 
Saligprisningensberg, Tabgha 
og Kapernaum. Overnatting 
på hotell Restal i Tiberias.

9. dag: Fredag 8. mars
En spennende dag i 
Samaria. Vi besøker Jakobs 
brønn i Sykar, Garisim – 
Samaritanernes hellige fjell, 
Elon More og kjører forbi 
Shilo til Petah Tikva og vårt 
hotell. 

10. dag:  Lørdag 9. mars 
Vi må tidlig opp. Avreise Tel 
Aviv kl. 08.55, Ankomst Oslo 
kl. 16.30.

TURPRIS FRA OSLO 19.735
(ved min. 25 betalende)

Enkeltromstillegg  4450

Tilslutningsbillett fra andre  
byer i Norge på forespørsel

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybillett Oslo – Amman og Tel 
Aviv – Oslo inkl. (inkl. flyskatt kr. 
1945,- pr.  juni 18, kan endre seg), 
rundreisen i henhold til oppsatt 
program, opphold på hotell i 

dobbeltrom inkl. halvpensjon 
(frokost og middag), lokal lunsj 
i Wadi Rum, inngangspenger 
til besøkssteder i henhold til 
program, engelsktalende guide 
i Jordan, shuttlebus på grensen, 
grenseskatt i Israel (USD 15,-), 
skandinavisktalende guide på 
rundturen, norsk reiseledelse.

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til guide, sjåfør og 
hotell USD 80,- pr. person

Innta Landet! Det var denne ut-
fordring, mulighet og oppgave Josva 
fikk, da Moses, etter 40 år som leder, 
ga oppgaven videre til han. Vi følger 
Josva og Israelsfolket fra Mt. Nebo,  
inn i og gjennom landet til Shilo.

.........10 dager

 Jerusalem

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

28. februar – 9. mars 



Vinterferie i Israel
6. – 16. mars

...........11 dager

Fridager ved Rødehavet 

 Jerusalem
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En opplevelsesrik rundreise med  
flere fridager i Eilat, tilbud om  
en dagstur til Jordan for å se  
byen Petra og en natt i Jesu  
fødeby, Betlehem.   
 

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

TURTEAM:
Harald Sundsbø 

Pensjonist, han har vært sokneprest 
i Lindås og har vært reiseleder til 

Israel mange ganger tidligere.   

TURPRIS FRA  OSLO:  19.650
 
Enkeltromstillegg  5.550

Tilslutningsbilletter fra andre  
byer i Norge på forespørsel

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybilletten Oslo – Tel Aviv t/r 
(flyskatt kr. 2710,- pr. april 18, kan 
endres), hele rundreisen i henhold til 
programmet, opphold i dobbeltrom 
på turistklassehoteller, halvpensjon 
(frokost og middag), en lunsj i Galilea, 

inngangsbilletter til besøkssteder 
slik det fremgår av dagsprogrammet, 
norsk reiseledelse, skandinavisk- 
talende guide

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, tips 
til hotellbetjening, guide og sjåfør 75 
USD, forsikringer, utflukter i Eilat.

1. dag: Onsdag 6. mars 
Avreise fra Oslo kl. 09.35. 
Ankomst Tel Aviv kl. 19.10. 
Her venter bussen på oss og 
kjører oss til Nova Hotel i 
Eilat. 

2.–4. dag:  7. – 9. mars
Det blir noen flotte dager 
ved Rødehavet. Eilat har et 
stabilt varmt klima. Her er 
det lange, fine badestrender 
og vanntemperaturen er aldri 
under 20 grader. Vi bor på 
et sentralt hotell og det blir 
tilbud om diverse utflukter 
(ikke inkl. i prisen), blant 
annet en dagstur til Petra i 
Jordan. 

5. dag: Søndag 10. mars 
På veien til Tiberias blir 
det et badestopp ved 
Dødehavet. Vi besøker Jeriko 
og døpeplassen som ligger 
på grensen mot Jordan. I 
Tiberias bor vi på Leonardo 
Hotel.  

6. dag: Mandag 11. mars 
Vi starter med en båttur på 
Genesaretsjøen, besøker 
Saligprisningenes berg, 
vandrer ned til Tabgha og 
drar derfra videre til Jesu 
egen by, Kapernaum. Etter 
lunsjen (inkl.) drar vi en tur 
opp på Golanhøyden.

7. dag: Tirsdag 12. mars 
Fra Tiberias går turen 
til Nasaret. Her besøker 
vi Bebudelseskirken og 
Marias brønn. Vi kjører 
opp på Karmel fjellet, 

besøker Cæsarea ved havet 
og fortsetter turen opp til 
Jerusalem. Her skal vi bo på 
Prima Royal Hotel.

8. dag: Onsdag 13. mars 
I dag oppholder vi oss mye 
innenfor den gamle bymuren 
(gamlebyen) i Jerusalem. 
Om mulig håper vi å kunne 
gå opp på Tempelplassen. 
Herifra går vi til Bethesda-
dammen og St. Annas Kirke 
med sin nydelige akustikk. Vi 
går videre opp Via Dolorosa 
til Gravkirken. Etter lunsj 
besøker vi Vestmuren og 
deretter kjører bussen oss 
til Holocaustmuseet, Yad 
Vashem.  

9. dag: Torsdag 14. mars 
Fra Oljeberget går vi ned til 
Getsemanehagen og stopper 
underveis ved Dominus 
Flevit kirken. Så kjører vi 
til Hanegalkirken, går til 
Sionsberget og nattverdsalen. 
Etter lunsj blir det tid på 
egenhånd i Jerusalem. 

10. dag: Fredag 15. mars  
Denne dagen starter vi 
med et besøk i den vakre 
gravhagen. Her har vi en 
andaktsstund. Deretter 
kjører vi til Betlehem. Vi 
besøker Fødselskirken og 
hyrdemarkene før vi kjører til 
Pilgrim Residence Hotel.

11. dag: Lørdag 16. mars
Bussen tar oss til flyplassen. 
Avreise fra Tel Aviv kl. 08.00. 
Ankomst Oslo kl. 15.10. 
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9. – 16. mars

Opplevelsesrik og spennende 

Sykkeltur i  
Bibelens Land 

Vi sykler i Galileasfjellområder, på  
Karmel, gjennom skogen på Jerusalems 
høyder og i Judea ørkenen.  
Opplev området der Jesu levde  
og virket fra sykkelsete!

VANSKELIGHETSGRAD: Singletracks som vi sykler på,  
er for middels gode syklister. Men grunnleggende kunnskap for  
å sykle på en Mountainbike forutsettes. Du må være i fysisk  
god form slik at du klarer å sykle en distanse mellom 30 til  
40 km med en stigning på opptil 700 m pr. dag. 

VIKTIG! I utgangspunktet sykler vi på de oppgitte rutene,  
men etappene kan bli endret pga. været og andre  
uforutsigbare omstendigheter. 

REISELEDER:
Kjell Harald Otterlei og Siv Håvold

 Jerusalem

1. dag: Lørdag 9. mars
Avreise fra Oslo kl. 12.00 med 
Norwegian. Ankomst Ben- 
Gurion Airport kl. 18.05. Her 
venter bussen på oss og kjører 
oss til Tiberias der vi skal over-
natte på Hotel Restal.  

2. dag: Søndag 10. mars 
40 km (stigning opp til 670 m  
og nedstigning å ca. 670 m)
Fra Hula Lake langs Jordan- 
elven til de bibelske steder på 
nordsiden av Genesaretsjøen: 
Saligprisningens berg, Brød- 
underkirken og Kapernaum. 
Buss fra hotellet til Hula Lake 
og fra Kapernaum tilbake til 
Nasaret. 
 
3. dag: Mandag 11. mars 
46 km (stigning på ca. 700 meter 
og nedstigning på 1280 m)
Jesus Trail fra Nasaret 
gjennom Kafr Kana, Horns  
of Hittin og til Tiberias
Dette er den mest krevende 
ruten vi skal sykle, men også 
den fineste. 
Vi besøker Bebudelseskirken 
og St. Peterskirken.  
Buss på ettermiddagen  
fra Tiberias til Nasaret.

4. dag: Tirsdag 12. mars 
34 km (stigning på ca. 600m og 
en nedstigning på 600 m)
Sykling på åsene til Karmel,  
 

utsikt over Haifabukten og 
besøk i Muraqa Karmelit 
Klosteret med Eliasstøtten.
Buss fra Nasaret til Karmel  
og fra Elyakim til Jerusalem.

5. dag: Onsdag 13. mars 
43 km (stigning på 330m, 
nedstigning på 1260m)
Judea Ørken, Mar Saba 
klosteret, Nabi Musa, Al-
mog Singletrack og et bad i 
Dødehavet Buss fra hotellet til 
Kedar og fra Neveh Midbar 
Beach til Jerusalem. 

6. dag: Torsdag 14. mars 
20 km (stigning på 280m og 
nedstigning på 280m)  
Fridag i Jerusalem og 
kveldssykling i bygater  
og gamle byen.

7. dag: Fredag 15. mars 
16 km (stigning på 400 m  
og nedstigning på 400 m)
Sykling på Jerusalems høyder 
og i Ein Kerem området. 
Vi er innom St. Johannes  
kirken og Besøkelseskirken.
Buss fra hotellet til Ein Kerem 
og fra Ein Kerem til Tel Aviv 

8. dag: Lørdag 16. mars
Sykkeltur i Tel Aviv, spasertur i 
Jaffa og transfer til flyplassen. 
Avreise fra Tel Aviv med  
Norwegian kl.1905.  
Ankomst Oslo kl. 23.35.

TURPRIS FRA OSLO: 23.450
Enkeltromstillegg  4.350 
(begrenset antall)

Overnatting fra 16.-17. mars på
Radisson Blue Oslo Airport
Dobbelrom 650  pr. pers inkl. frokost
Enkeltrom  1150 pr. pers inkl. frokost

Tilslutningsbillett fra andre  
byer i Norge på forespørsel

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r (inkl. 
flyskatt kr. 430 pr. august 18,  kan bli 
endret), transfer fra flyplassen til hotel-
let, 6 dager buss for transfer og turen 

i henhold til programmet (ikke bus 
14. mars), opphold i dobbeltrom på 
nevnte overnattingsteder, halvpens-
jon dvs. frokost + middag, 5 lokale 
lunsjer, inntredener på nevnte steder 
i henhold til programmet, 7 dager 
følgebil (Jeep), leie av sykkel (Moun-
tainbike 27 gir, tilpasset syklistens stør-
relse, og hjelm for 7 dager dvs. 10 til 16 
mars),  engelsktalende lokalguide og 
norsk reiseledertjeneste.

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til hotellbetjeninger, 
guider og sjåfører (ca. 75 USD) 

........8 dager

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  



En smak av Jordan

TURTEAM:
Arne Øystein Rambekk og Asbjørn Froholt

En rundreise med mange  
spennende opplevelser fra  
byen Amman i sør til  
Tiberias i nord

TURPRIS FRA OSLO: 18.225 
(ved min. 30 betalende) 

Enkeltromstillegg:   4.550

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybillett Oslo – Amman og Tel Aviv 
– Oslo (inkl. flyskatt kr. 2605,- pr. juni 
18, kan endre seg), rundreisen i hen-
hold til oppsatt program, opphold på 
hotell i dobbeltrom inkl. halvpensjon 

(frokost og middag), inngangs- 
penger til besøkssteder i henhold 
til program, engelsktalende guide 
i jordan, shuttle bus på grensen, 
grenseskatt i Israel (USD 15,-),  
skandinavisktalende guide på  
rundturen, norsk reiseledelse.

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til guide, sjåfør og 
hotell USD 80,- pr. person.

..........10 dager

1. dag: Torsdag 21. mars 
Avreise fra Oslo kl. 10.00. 
Ankomst Amman (Jordan) 
kl. 18.30.  
Buss og guide venter på oss 
og tar oss med til vårt hotell 
Amman Olive Tree Hotel.

2. dag: Fredag 22. mars
Etter frokost blir det først 
sightseeing i Amman, så 
skal vi til St. Georg kirken i 
Madaba og til Mt. Nebo før vi 
drar tilbake til Amman.

3. dag: Lørdag 23. mars
I dag går turen til klippebyen 
Petra. Vi spaserer inn til byen 
og blir her noen timer før 
vi drar videre til Wadi Rum. 
Her får vi en liten ørkentur 
og overnatter på Wadi Rum 
Mazayen Luxury Camp.

4. dag: Søndag 24. mars
Etter en «ørkenfrokost» 
setter vi kursen mot Akaba 
og grensen til Israel. Vi 
krysser grensen og en israelsk 
buss tar imot oss. Turen går 
nordover til Timna, her ser 
vi modellen av Tabernakelet. 
Så drar vi til Dødehavet og 
tar oss et bad før turen går til 
Tiberias og vårt hotell Restal. 

5. dag: Mandag 25. mars
Dagen begynner med en 
båttur på Genesaretsjøen. 
Vi drar så opp til 
Bergprekenstedet og spaserer 
ned til Mensa Kristi. Deretter 
besøker vi Kapernaum, Jesus 
egen by, før vi kjører opp på 
Golanhøyden og fjellet Bental 
med god utsikt langt inn i 
Syria.  

6. dag: Tirsdag 26. mars
Vi forlater Tiberias og 
kjører til Nasaret og Maria- 
kilden. Turen går så nedover 
Jordandalen og inn i Samaria. 
Vi stopper ved Jakobs 
brønn, besøker Elon More 
og kjører opp til Jerusalem. 
Overnatting på Grand Court 
Hotel.  

7. dag: Onsdag 27. mars
Etter frokost kjører vi 
til Oljeberget og går 
via Tårekirken ned til 
Getsemane. Her venter 
bussen som kjører  
oss til Betlehem.  
Vi besøker Hyrdemarkene  
og Fødselskirken og drar 
deretter tilbake til Jerusalem.

8. dag: Torsdag 28. mars 
Vi besøker Gordons 
Golgata, går så inn i 
gamlebyen og besøker 
Gabbata. Så går vi opp Via 
Dolorosa til gravkirken, 
besøker klagemuren og 
Hanegalskirken.  

9. dag: Fredag 29. mars
Først besøker vi Yad 
Vashem, minnesmerket over 
falne jøder under andre 
verdenskrig. Etterpå drar  
vi til Israelsmuseum og ser  
på Jerusalem-modellen  
og Dødehavsrullene.  

10. dag: Lørdag 30. mars 
Vi må tidlig opp. Avreise Tel 
Aviv kl. 09.00, Ankomst  
Oslo kl. 14.45.

Kjente plasser  
i Israel
21. – 30. mars

 Jerusalem

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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Bli med P7 til Bibelens Land

Rundreise i Israel

TURTEAM:
Irene Krokeide Alnes og Kenneth Hjortland

1. dag: Fredag 22. mars
Avreise fra Oslo kl. 11.40, 
ankomst Tel Aviv kl. 21.35
Her venter bussen som tar 
gruppen til Metropolitan 
hotell i Tel Aviv.  
 
2. dag: Lørdag 23. mars
Etter frokost kjører vi først 
til Caesarea ved havet, så 
går turen videre til Haifa 
og Karmelfjellet. Herfra 
kjører vi til Nasaret, hvor vi 
besøker Bebudelseskirken 
og utsiktstedet Precipice. Vi 
kjører så til Tiberias og vårt 
hotell Restal. 
 
3. dag: Søndag 24. mars
I dag besøker vi først 
Magdala, så drar vi til 
bergprekenstedet og 
spaserer ned til Mensa Kristi. 
Herfra går turen videre til 
Kapernaum, Jesu egen by.  
Vi kjører så til kibbutz Ein 
Gev hvor vi spiser lunsj og 
seiler derfra med båt  
tilbake til Tiberias. 
 
4. dag: Mandag 25.mars
Vi kjører først til Caesarea 
Filippi, så drar vi videre 
opp på fjellet Bental med 
utsikt langt inn i Syria. Vi 
kjører over Golanhøyden 
til «fredsutsikten» via 
Yarmukdalen (Goghopens 
dal) tilbake til Tiberias.
 
5. dag: Tirsdag 26. mars
I dag forlater vi Tiberias og 
kjører nedover Jordandalen 
til døpeplassen ved den 
jordanske grensen. 

I Jeriko får vi møte 
hjelpeorganisasjonen «Seeds 
of Hope», ser Jerikos murer 
og Eliaskilden. Så tar vi oss 
tid til et bad i Dødehavet før 
vi fortsetter opp til Jerusalem. 
Vi kjører rett til Oljeberget, 
og spaserer herfra ned til 
Getsemane før vi drar til vårt 
hotell Jerusalem Tower. 
 
6. dag: Onsdag 27. mars
Vi begynner dagen ved 
Gabbata hvor Jesus ble 
domfelt av Pilatus. Vi går Via 
Dolorosa opp til Gravkirken, 
så besøker vi Klagemuren, 
Hanegalskirken og 
nattverdsalen på Mt. Sion. 
 
7. dag: Torsdag 28. mars
I dag drar vi først til Betlehem 
der vi besøker Hyrdemarkene 
og fødselskirken. Tilbake 
i Jerusalem blir det fritid i 
byen. 
 
8. dag: Fredag 29. mars
Etter frokost drar vi på 
et besøk til Yad Vashem, 
minnesmerket over 
Holocaust. Så går turen 
videre via gamle Joppe til 
badebyen Netanya. 

9. dag: Lørdag 30. mars
Vi har hele dagen fri til å 
nyte sol og sjø. Netanya er en 
koselig by å spasere i.
 
10. dag: Søndag 31. mars
Tidlig avreise fra hotellet. 
Avreise fra Tel Aviv kl. 09.55, 
Ankomst Oslo kl. 16.55. 

TURPRIS FRA OSLO: 19.470
(Ved minimum 25 betalende.)

Tillegg for enkeltrom:   5.495

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybillett Oslo - Tel Aviv t/r (inkl. fly-
skatt kr. 1690,- pr. juni 18, kan endre 
seg), rundreise i henhold til 

programmet, opphold på nevnte 
overnattingsteder i dobbeltrom 
inkl. halvpensjon (frokost og mid-
dag), lunsj 24. mars, inngangs- 
penger i henhold til oppført 
program, skandinavisktalende 
lokalguide, engelsktalende guide i 
Betlehem og norske reiseledere.

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til guide, sjåfør, 
hotellbetjening og koffertbærere 
USD 70 pr. person.  

Opplev Bibelens land, få  
innblikk i P7 sitt arbeid verden 
rundt og møt noen bekjentskap 
som reiselederne har møtt på  
tidligere turer til Israel.

.........10 dager

 Jerusalem

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

22. – 31. mars



TURTEAM:

Lise Karlsen og Jostein Kirkenes 

Velkommen på tur med «Ønske- 
sangen» til Landet der det skjedde! 
Du vil få et nært møte med de  
bibelske stedene og du får  
oppleve gode feriedager i bade- 
byen Eilat ved Rødehavet. 

TURPRIS FRA OSLO: 22.450
Enkeltromstillegg:  7.250 

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.  

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flybillett Oslo–Tel Aviv t/r (inkl. fly-
skatt kr. 1.720  pr.  juni 18, kan endre 
seg), rundreisen i henhold til oppsatt 

program, opphold på hotell i  
dobbeltrom inkl. halvpensjon 
(frokost og middag), inngangs- 
penger til besøks steder i henhold  
til program, 1 lunsj i Ein Gev, 
skandinavisktalende lokalguide på 
rundturen, norsk reiseledelse.

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til hotellbetjening, 
guide og sjåfør ca 80 USD pr. person

...........11 dager

1. dag: Torsdag 12. april 
Avreise fra Oslo kl. 12:00 
Ankomst Tel Aviv kl. 20:05 
Her venter bussen som kjører 
oss direkte til Tiberias og vårt 
hotell. 

2. dag: Fredag 13. april
En dag i Jesu fotspor i Galilea. 
Først blir det en båttur på 
Søndagsskolesjøen, før vi 
besøker Saligprisningenes og 
Tabgha. Vi spiser Petersfisk 
til lunsj på kibbutz Ein 
Gev (inkl. i prisen). Dagen 
avsluttes i Kapernaum, Jesu 
egen by. 

3. dag: Lørdag 14. april 
I dag kjører vi gjennom den 
vakre Huladalen, til Banias 
ved foten av Hermonfjellet 
og fortsetter opp på 
Golanhøyden. Vi spiser lunsj 
hos drusere (ikke inkl.) og 
fortsetter sørover til Har 
Bental med utsikt inn i Syria. 

4. dag: Søndag 15. april 
Vi har en lang kjøretur til Eilat 
foran oss. Turen går nedover 
Jordandalen forbi Dødehavet. 
Her bader vi og spiser lunsj 
(ikke inkl.) før vi fortsetter 
sørover, gjennom Arava-dalen 
i storslåtte Negevørkenen til 
byen ved Rødehavet. 

5.–6. dag: Man. 16. - Tirs. 17
Vi koser oss og slapper av i 
badebyen Eilat. Mulighet for å 
melde seg på en frivillig 
dagstur til klippebyen Petra 
i Jordan (engelsktalende 

guide). (Pris per i dag USD 
230 per pers, pluss USD 130  
i grenseskatt, tips og visa.)  
Man må bestemme seg i 
god tid da grensekontrollen 
ønsker passdetaljer senest  
48 timer før avreise. 

7. dag: Onsdag 18. april
Vi forlater Eilat og setter 
kursen mot Jerusalem. 
Vi besøker døpestedet i 
Jordanelven og besøker 
Jeriko, verdens eldste by før  
vi kjører opp til Jerusalem.

8. dag: Torsdag 19. april 
Vi starter dagen på Oljeber-
get, går forbi «tårekirken» 
ned til Getsemane.  
Vi vandrer til Betesdadammen 
og går opp Via Dolorosa 
til gravkirken. Etter lunsj 
besøker vi Vestmuren  før vi 
avslutter turen med et besøk 
i Øvresalen på Sionsberget. 
Resten av ettermiddagen til 
egen disposisjon. 

9. dag: Fredag 20. april
Vi skal til Yad Vashem, 
minnesmerket over jøder som 
ble drept under Holocaust. 
Etterpå kjører vi til Knesset, 
det israelske parlamentet, og 
ser den syvarmede lysestaken. 
Vi avslutter dagen med en 
nattverdstund i gravhagen.

10. dag: Lørdag 21. april 
Fridag i Jerusalem

11. dag: Søndag 22. april 
Avreise Tel Aviv kl. 09:55,  
ankomst Oslo kl. 16.55.

Bli med «Ønskesangen» 

Påsketur til Israel
12. – 23. april

 Jerusalem

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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«ØNSKESANGEN» er seernes eget ønskeprogram  
med Lise Karlsen, som Evangeliesenteret har sendt på  
Visjon Norge i mange år, til stor glede for mange.  
Nå inviterer vi deg til å bli med Ønskesangen til Israel!



34 VINTER&VÅR 2019

Familieturer til Israel
Sommeren 2006 gikk første familieturen med «Knotten & Morken» og det har blitt 12 sommerturer 
og 7 påsketurer så langt! Påsketuren 2019 blir en jubileumstur! Familieturene er en herlig blanding 
av ferie og opplevelser. De samler små og store i alle aldrer på tvers av generasjoner, og barna og  
de unge blir guidet på sitt eget språk. En annerledes reise i nært møte med landet og folket og  
med flere dager på hvert overnattingssted som gir den ro og tid man trenger.  
Et levende møte med røttene våre, med Bibelens og søndagsskolens fortellinger, mye tid til bading 
og moro, koselige og lærerike samlinger, aktiviteter for barna og tenåringene, møte med jøder  
og arabere og Jesu disipler av i dag. Vi opplever alt fra moderne storbyliv til ørken, hellige og  
historiske steder, dyrepark og kameltur, kibbutzliv og naturvandringer,  
- alt med Bibelen som reisehåndbok. 

Hjertelig velkommen med på en spennende reise for hele storfamilien!

Om reiselederne
Evy-Gunn Knotten fra 
Sunnmøre har vært over 
70 ganger i Israel, oftest 
med turer for ungdommer 
og familier. Hun jobbet 15 
år som leder for barne- og 
ungdomsarbeidet i Den Norske 
Israelsmisjon. Ektemannen 
Henrik Petersson er fra 
Älvängen ved Göteborg og 
er lærer for Multisportlinjen 
ved Sunnmøre Folkehøgskule. 
Han har vært i Israel 20 
ganger og bl. a. vært reiseleder 

for turen «Israel rundt - på 
sykkel!» Oddfrid og Kjetil 
Morken fra Bryne har lang 
erfaring fra israelsturer, til 
sammen nærmere 30 turer. 
Kjetil har bl.a. jobbet som 
barne- og ungdomsarbeider 
i Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke, både sentralt og 
lokalt på Bryne. Kjetil er 
formann i lederskapet i 
Bryne Misjonsmenighet, hvor 
de begge er aktive i barne- 
og ungdomsarbeidet og 
konfirmantarbeidet. 

Begge turene er lagt opp med tanke på barn  
og unge, og inneholder bade- og feriedager,  
i Jesu fotspor i Galilea og Jerusalem. Les mer på  
vår hjemmeside eller ta kontakt  
for å få tilsendt brosjyre.

Påsketur  12. – 22. april (venteliste)
Turpris fra Oslo:   Voksen kr 20.490 
   Ungdom (15 år) kr 19.450 
   Barn (2-15 år) kr 17.450 

Sommertur  22. juni – 6.  juli  
Pris: kommer snart.

Ta kontakt med oss om du er interessert!



TURTEAM:
Harry Wiig Andersen og Vigleik Brekke

Opplev Jødenes hjemland med  
Bibelen som guide. Bli med og  
opplev forbindelsen mellom fortid, 
nåtid og framtids-profetiens Israel

TURPRIS FRA OSLO: 22.750
Enkeltromstillegg:  7.950

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.  

TURPRISEN INKLUDERER: 
Flyreisen Oslo – Tel Aviv t/r (Flyav-
gifter kr. 1700,- pr. aug- 18, kan bli 
endret, 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, 
norsk reiseledelse og skandinavisk-
talende guide. 

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, tips til hotell, guide og 
sjåfør (ca. 70 USD) pr. person

..........10 dager

1. dag: Fredag 3. mai
Avreise fra Oslo kl. 12.00. 
Ankomst Tel Aviv kl. 20.05.  
Vi kjører direkte til vårt  
hotell i Tiberias. 

2. dag: Lørdag 4. mai
Området rundt Genesaret-
sjøen har mange minner om 
Jesu liv og virke. Vi besøker 
Saligprinsningens berg, 
Tabgha, og Kapernaum.  
På ettermiddag skal vi på en 
fin seilas over Genesaretsjøen. 
Det blir litt fritid etterpå for  
å handle litt i gatene. 

3. dag: Søndag 5. mai
Denne formiddagen skal 
vi opp på Golanhøydene. 
Vi skal like til grensen til 
Syria. Her kan vi se inn mot 
«spøkelsesbyen» Kuneitra. 
Etterpå besøker vi en fabrikk 
som lager kosmetikk av 
olivenolje. Ettermiddagen er 
fri til bading og turgåing mm. 

4. dag: Mandag 6. mai
Vi forlater Tiberias og 
drar via Kana i Galliea til 
Nasaret. På veien mellom 
Jeriko og Jerusalem skal vi 
fremføre Lignelsen om «den 
barmhjertige samaritan». 
Etterpå kjører vi opp til 
Jerusalem og vårt hotell. 

5. dag: Tirsdag 7. mai
Vi starter denne morgenen 
på Oljeberget, besøker 
Himmelfartskapellet, går 
ned Palmesøndagsstien til 
Getsemanehagen. Bussen 
kjører oss til Zion porten, 
herfra vandrer vi via 
Gråtemuren og Via Dolorosa 
til gamlebyen. Her spiser vi 
lunsj (ikke inkl.) før vi får tid 

til en handlerunde  
i basargatene. 

6. dag: Onsdag 8. mai
Mye av denne dagen skal  
vi bruke i Samaria.
Vi skal besøke Shilo 
(hovedstaden før Jerusalem), 
nybyggerkolonien Itamar, 
videre går det til Elon 
Moreh hvor Gud ga 
landløftet til Abraham og vi 
avslutter på fjellet Garisim 
(samaritanernes hellige fjell).

7. dag: Torsdag 09. mai
Vi starter dagen med et besøk 
i Holocostmuseet. Deretter 
vil vi handle litt i den jødiske 
delen av Jerusalem. Det er 
sabbatskveld og vi vil hygge 
oss på vårt hotell.

8. dag: Fredag 10. mai
I dag skal vi først starte 
med omvisning og 
nattverdsgudstjeneste  
på Gordons Golgata. 
Etter lunsj går ferden  
videre til Betlehem.  
Vi skal besøke Fødselskirken, 
Betlehemsmarkene og 
avslutte med handling i  
en fin suvernierbutikk.
Denne kvelden kjører vi  
til vårt hotell i Netanya.  

9. dag: Lørdag, 11. mai 
Denne dagen har vi avsatt 
som fridag i Netanya. 
Her finner vi en nydelig 
badestrand, flotte tur-
muligheter, og muligheter  
for handling i den flotte 
gågaten.

10. dag: Søndag, 12. mai 
Avreise fra Tel Aviv kl. 09.55 
og ankomst Oslo kl. 16.55.

Med Bibelen som guidebok

Vårtur til Israel
3. – 12. mai

 Jerusalem

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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26. juni – 5. juli

TURTEAM:
Reidun og Kurt Hjemdal

TURPRIS FRA OSLO:  16.950
Priser for utflukter; Se plussreiser.no

Enkeltromstillegg:  6.990

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyturen Norge – Israel, flyavgift (kr. 
1.470 pr. august 18, kan bli endret), 
overnatting på turistklasse hoteller 
i delt dobbeltrom, halvpensjon 
dvs. frokost og middag, transfer fra 
flyplassen i Tel Aviv til hotellet t/r, 
transfer fra Jerusalem til Netanya. 

IKKE INKLUDERT:
Utflukter, øvrige måltider, drikke til 
maten, forsikringer og tips til hotell-
betjening, guide og sjåfør.

.........10 dager

Sommerferie med opplevelser 

Jerusalem  
og Netanya

Utflukter  
Vi tilbyr følgende valgfrie ut-
flukter: (ikke inkl. i prisen)

Fra Jerusalem: 
1. Betlehem med Fødsels- 
kirken og Hyrdemarkene  
og Yad Vashem og Israels 
museum.
 
2. I Jesu fotspor i Jerusalem
Oljeberget, Getsemane,  
Via Dolorosa og Gravkirken
Klagemuren og Gordons  
Golgata. 
 
3. Judea ørkenen og  
Dødehavet.
Genesis Land  en smak av  
livet til Abraham og tilbud  
om Kamel ridning.
Døpeplassen og et bad i  
Dødehavet.

Fra Netanya:
4.  Galilea – område  
Jesus levde og virket i.
Saligprisningens berg, 
Brødunderkirken, Kaper-
naum, båttur på Genesaret-
sjøen.
 
5. Cesarea ved havet  
og Atlit den britiske  
interneringsleiren.

6. Nasareth Village,  
Bebudelses-kirken  
og Sachne.

Kombinasjon av badeferie  
og opplevelser i Bibelens land. 
Nyt det varme sommerværet  
og ha mulighet til å være  
med på valgfrie utflukter. 

 Jerusalem
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På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  

Om turen:  
Vi starter vårt opphold med 4 netter i Jerusalem. I Jerusalem 
skal vi bo på Grand Court Hotel. Hotellet ligger sentralt i byen, 
med gangavstand til både gamlebyen og Vest-Jerusalem.  
Søndagen forflytter vi oss ned til Middelhavet og badebyen 
Netanya. Dette er en hyggelig by, med en avslappet atmosfære. 
Byens lange strandpromenade bukter seg langs de flotte stren-
dene ved Middelhavet. I sentrum er det yrende liv der du finner 
både fine butikker, markeder og restauranter. Her skal vi bo  
5 netter på Island Suites Hotel som har nydelig utsikt over  
Middelhavet. Turteamet vil arrangere både bibelsamlinger  
og ulike hyggesamvær i løpet av turen. 

Flyreisen  
26. april reiser vi fra Oslo kl. 10.40 og lander kl. 20.15 i Tel Aviv.  
5. juli reiser vi kl. 11.25 fra Tel Aviv og lander kl. 18.50 i Oslo.  
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Israel fra Nord til Sør 
15. februar – 24. februar 
Israel er virkelig «Landet der 
det skjedde» 
Marit og Per Bergene Holm

Tur til Israel med 
landbruksfaglig innhold 
21. februar – 1. mars
Rundreise der vi besøker 
Kibbutz, som har 
melkeproduksjon, ørken 
landbruk dvs. dyrking i 
ørkenen og vannsystemer som 
brukes  
Olav Magne Tonstad 
 
Rundreise i Bibelens Land
16. februar – 25. februar  
Opplev stedene der Mesteren 
vandret og virket 
Trond Arne Hauge, Kåre Skråmestø og 
Trond Løberg

Kvinner i Nettverk  
– Dametur til Israel 
7. mars -  17. mars  
Kombinasjon av opplevelser, 
fellesskap og historieformidling 
med fokus på personlig trosstyrking  
Mette Vestberg Sørensen og Elin 
Fagerbakke 
 

Landet der Mesteren vandret
16. mars – 24. mars  
Oppdag og Opplev Israel  
Brith Egeland, Arne Moseng  
og Øystein Rambekk

Med Frelsesarmeen til  
Bibelens Land
21. mars – 30. mars 
Klassisk rundreise i Landet der 
det skjedde 
Gro Merete Berg og Marit Skartveit

Bli med og opplev Israel 
29. mars – 08. april  
En hyggetur med ny kunnskap 
og nye impulser 
Hallgrim Berg & Mette J. Follestad
 
Ministudietur om historie og 
nåtid, natur og mennesker
2. april – 11. april 
Erez Israel – Hva skjedde?  
Og hva er det blitt?  
Ruth Andreassen og Andreas 
Johansson

Med Jesus opp til Jerusalem 
4.– 8. mars  
En pilgrimsvandring fra Galilea 
gjennom Samaria til Jerusalem  
Erling Rimehaug 
 
Vårblomstringstur til  
det sørlige Israel 
4. april – 14. April 
Se og opplev nye steder i landet 
og møt interessante personer 
3 dagers oppdagelsesreise i 
Negevørken 
Charles og Bente Hansen  
og Ariel Frøytland

Vårtur til Israel 
9. april – 18. april 
Rundreise med Bibelen som 
guidebok og bibelundervisning 
inn i den profetiske kontekst 
Gordon og Unni Tobiassen 
 
Bli med Sambåndets til Israel
27. april – 5. mai  
Opplev Bibelske Steder  
og Bibelens Land 
Per Åge Skretting og Petter Olsen 
 

Påsketur til Israel
14. – 23. april 2018 
Rundreise til Landet  
der det skjedde 
Elbjørg Therkelsen

Oppdag Bibelens Land
2. mai – 12.mai
Israel – en klassisk rundreise 
Gunhild og Kjetil Lorentzen

Tur til Israel og  
de palestinske områdene
30. mai – 10. juni 
Klassisk rundreise med  
noen kortere gåturer 
Arne Berge
 
 

Det blir fortløpende lagt ut turer på vår hjemmeside plussreiser.no, og du kan få tilsendt brosjyrer/turprogram 
om du ønsker det – ta i så fall kontakt med oss på telefon eller e-post. 
Her er en smakebit på andre turer vi legger opp i 2019:

I presentasjonen på foregående sider viser vi et  
utdrag av våre flotte turer til Bibelens land,  
men vi har mange flere…

Andre turer til Israel: 



38 VINTER&VÅR 2019



39VINTER&VÅR 2019
39VINTER & VÅR 2016

 LAOS OG THAILAND
 KAMERUN 

MADAGASKAR
PERU
KINA

EKSOTISKE
REISER



40 VINTER&VÅR 2019

1. dag: Søndag 17. februar 
Fly fra Stavanger til Bangkok 
via Oslo. 

2. dag: Mandag 18. februar (M)
Ankomst Bangkok, tidlig om 
morgen. Fra Bangkok flyr vi til 
byen Vientiane, hovedstaden i 
Laos. En av de mest fredeligste 
hovedstedene i Asia. Vi gjør oss 
kjent i byen. Overnatting på 
hotell i Vientiane. 

3. dag: Tirsdag 19. februar(F/M) 
Morgen i Vientiane. Vi flyr 
til Phonsavanh. Vi besøker 
krukke-sletta. Her ligger flere 
tusen år gamle steinkrukker 
spredt utover et stort område. 
Noen er hele andre har blitt 
skadet gjennom årene de har 
ligget her. De største veier 
opptil 14 tonn. Arkeologer 
prøver fortsatt å finne ut 
historien rundt disse krukkene. 

4. dag: Onsdag 20. februar (F/M) 
Sammen med en lokal 
representant fra NMS besøker 
vi landsbyer som har fått rent 
vann og nye skole-bygninger. 
Om kvelden besøker vi 
MAG-senteret hvor vi lærer 
mer om Vietnamkrigen og 
minerydding. 

5. dag: Torsdag 21.februar (F/M) 
Vi får også denne dagen tid til 
et landsbybesøk før vi tar fly 
tilbake til Vientiane. Vi ønsker 
å møte noen fra den lokale 
kirken på kvelden. 

6. dag: Fredag 22. februar (F/L) 
Dagen i Vientiane. Vi tar oss en 
tur til Vientiane New World, et 
nytt urbant område som ligger 
flott til langs elven Mekong. 
Turen går også til Cope- 
senteret. Dette er en frivillig 

organisasjon som tilbyr 
proteser og rehabilitering til 
personer som ikke har råd til 
dette. Om kvelden besøker 
vi byens kjente nattmarked. 
Overnatting på hotell i 
Vientiane. 

7. dag: Lørdag 23. februar (F/L) 
Vi besøker morgenmarkedet og 
noen av byens kjente templer. 
Blant annet Wat Sisaket, som 
huser mer enn 5000 Buddha-
figurer. Vi vil også få se landets 
nasjonalsymbol, det helligste 
stedet i Laos, stupaen Pha 
That Luang som er dekket av 
bladgull. 

8. dag: Søndag 24.februar (F/M) 
Vi deltar på gudstjeneste 
sammen med en lokal menig-
het. Om ettermiddagen går 
turen tilbake til Bangkok. 
Overnatting på hotell i 
Bangkok. 

9. dag: Mandag 25.februar (F/L) 
Vi besøker noen av de 
diakonale prosjekter til Den 
evangelisk lutherske kirken. 
Daghjemmet i Immanuelkirken 
og Lovsangs-hjemmet i 
Bangkoks største slum. Etter 
lunsj går turen til Hua Hin. 

10. dag: Tirsdag 26. februar (F) 
Sol og bading i Hua Hin. 

11. dag: Onsdag 27. februar (F) 
Sol og bading i Hua Hin. 
Retur til Bangkong i løpet 
av ettermiddagen. Rett over 
midnatt flyr vi tilbake til Norge. 

12. dag: Torsdag 28. februar 
Avreise fra Bangkok kl. 00.20, 
flybytte i Oslo. Ankomst.
Stavanger kl. 09.20.

17. – 28. februar
Først reiser vi til Laos hvor vi får et innblikk 
i ulike NMS-støttede prosjekter. I Thailand 
besøker vi blant annet Lovsangs-hjemmet, før 
vi avslutter turen med to netter i Hua Hin.

............12 dager

Laos  
og Thailand

TURPRIS:   24.500
Enkeltromstillegg:  5.000

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyreise t/r Stavanger - Bangkok - 
Vientiane. Inkl. flyskatter, Flyreise  
t/r Vientiane - Phonsavanh, Over-
natting i dobbeltrom inkl. frokost,   
All felles lokal transport i Thailand 
og Laos, En norsk reiseleder,  

Måltider slik det fremgår av pro-
grammet. (F=frokost, L=lunsj  
og M=middag), Sightseeing  
og besøk inkl. inngangsbilletter

IKKE INKLUDERT: 
Visum, Tips, Drikke, Andre måltider 
som ikke står inkludert.

REISELEDER:

Terje Sindland har vært kirkeverge i 26 år, nå i Lund. Mangeårig  
engasjement som frivillig og leirleder i NMS, regionstyreleder  
Region Stavanger NMS 2010-2016. Terje har lang erfaring som  

reiseleder til både Laos, Thailand m.fl.

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  



1. dag: Torsdag 14. mars
Norge - Kamerun
Avreise fra Stavanger til  
Douala. Overnatting på  
et hotell i sentrum.

2. dag: Fredag 15. mars
Douala - Ngaoundéré
Fly til Ngaoundéré. Transport 
til Kirkens konferansesenter, 
som tidligere var den norske 
skolen. Her får vi middag og 
avslapping. Her er det også 
basseng for senterets gjester.  

3. dag: Lørdag 16. mars
Kirkevekst i Afrika  
– Fra 0 til 350.000 på 90 år
Vi møter nestleder i kirken og 
ansvarlig for evangelisering, 
biskop Telesam Adolphe.  
De første misjonærene bygde 
en kirke med plass til 300  
personer, og på innvielses- 
dagen var 3 døpte. 

4. dag: Søndag 17. mars
Gudstjeneste
Gudstjeneste i en av de lokale 
kirkene. Dersom vi drar ut 
av byen, vil vi organisere 
servering lokalt i landsbyen. 
Om ikke blir det middag på 
senteret

Man 18. mars – lør 23. mars 
Diverse aktivitet
Møte med kirkens helse-
arbeid. Møte med kirkens 
kvinnebevegelse «Kvinner for 
Kristus». Kapasitetsbygging i 
kirken. Møte med General- 

sekretær i EELC. 
Ungdomsarbeid på  
Universitetet. Skolearbeidet. 
Da NMS startet arbeidet i 
Kamerun. 

11. dag: Søndag 24. mars
Ngaoundéré - Douala
Vi drar fra Ngaoundéré  
tilbake til Douala med fly  
kl. 12:05-14:35. Vi bor en  
natt på hotellet til tysk  
sjømannsmisjon. 

Man 25. mars – tors 28. mars
Kribi
Mandag til torsdag drar vi 
sørover kysten til Kribi med 
buss og bor på Hotel Ilomba, 
tett ved Atlanterhavskysten  
og nyter sol og strand.
 
16. dag: Onsdag 29. mars
Stavanger 
Lander på Sola kl. 16:30.

Aktuelle utflukter  
(ikke inkludert):
Det lokale markedet i  
Ngaoundéré.
Spedalskekolonien Fubarka.
Tellofossen.

Ut fra ønsker er det mulig med 
turer til andre byer i området hvor 
norske misjonærer har jobbet. 
Aktuelle steder er Tignere, Mei-
ganga, Tibatiområdet eller Mbé.

14. – 29. mars
Bli med på en tur nær hverdagen  
i Afrika. Vi vil legge til rette for at  
tidligere misjonærer eller familie  
som har vært i Kamerun, kan  
«skreddersy» turer ut fra ulike  
ønsker og interesser. 

..............15 dager

Før og nå – en reise i gode minner

Kamerun

TURPRIS fra:   27.900
Enkeltromstillegg:  2.500

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyreise t/r Stavanger – Douala 
(mulighet til å reise fra andre byer  
i Norge), Overnatting i dobbeltrom, 
All mat (helpensjon), All lokal felles 
transport i Kamerun, buss og  
innenriksfly, Norsk reiseleder,  
Utflukter i Ngaoundéré

IKKE INKLUDERT: 
Reiseforsikring, Vaksiner, Visum, 
Tips, Drikke, Andre måltider som 
ikke står inkludert, Utflukter som 
ikke er spesifisert i dagsprogram

REISELEDER: 
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Kåre Kristensen Kåre Kristensen er utdannet teolog.  
Hans interesse for bistand og utvikling ble utviklet da han var misjonær i 

Kamerun. Kåre har særlig jobbet med demokrati og  
organisasjonsutvikling, utviklings-arbeid, universitetssamarbeid,  

spørsmål knyttet til HIV og AIDS og miljøspørsmål.  
Hans spesialområder er Afrika (Kamerun, DR Kongo, Madagaskar, Mali)  

og Sør- Amerika. Kåre var daglig leder på Senter for  
Interkulturell Kommunikasjon fra 1999 til 2015.

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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1. dag: Mandag 1. april 
Avreise fra Oslo. Det er mulig 
å fly fra andre byer i Norge.

2. dag: Tirsdag 2. april
Ankomst hovedstaden  
Antananarivo.  
Ettermiddagen i hovedstaden. 

3. dag: Onsdag 3. april  
Etter en god frokost og 
spennende inntrykk fra en 
millionby som våkner til liv, 
reiser vi sørover innlands- 
platået til Antsirabe.  
Flott tur i vakkert landskap  
og gjennom pittoreske  
småbyer. 

4.–5.dag: Tors og fre 4.–5. apr
Antsirabe har i generasjoner 
vært sentrum for norsk misjon 
på Madagaskar, her lå den 
norske skolen. I løpet av våre 
dager i Antsirabe skal vi gjøre 
oss kjent med historien og 
arbeidet som kirken og NMS 
gjør i dag. Vi besøker blant 
annet en skole og små  
familiebedrifter. 

6. dag: Lørdag 6. april
Ferden går videre sørover til 
skole og universitetsbyen  
– Fianarantsoa. Vi tar inn 
på et flott hotell som ligger 
utenfor byen. 

7. dag: Søndag 7. april
Gudstjeneste i Fianarantsoa, 
før ferden går lenger sørover. 
Landskapet endrer seg, det 
blir varmere og karrigere.  
Isalo-fjellene møter oss med 
sine flotte formasjoner.  
Overnatting i Isalo  
nasjonalpark. 

8. dag: Mandag 8. april
Tid for en fottur i Isalo  
nasjonalpark og kanskje  
et friskt bad i fjellene. 

9. dag: Tirsdag 9. april
På veien tilbake til Fiana-
rantsoa stopper vi ved et 
fjellområde hvor vi håper  
å få se ringhalelemurer.

10. dag: Onsdag 10. april 
Dagen i Fianarantsoa. Vi tar 
oss en vandretur opp til en av 
byens topper, her ligger det 
teologiske fakultetet, kirken  
og flere av de gamle misjonær- 
stasjonene (som nå tilhører 
den gassiske kirken). Vi  
besøker også byens marked.
 
11. dag: Torsdag 11. april
Målet for dagen er  
Ranomafana nasjonalpark. 
Tur i regnskogen for å få  
oppleve det unike plante  
og dyrelivet.  

12. dag: Fredag 12. april
Vi stopper for lunsj i treskjærer 
hovedstaden Ambositra,  
mulighet til å kjøpe seg fine 
tre produkter, før turen går 
videre til Antsirabe.
 
13. dag: Lørdag 13. april
Turen går videre tilbake til 
hovedstaden Antananarivo,  
tid til å oppleve noe av stor- 
byens attraksjoner.

14. dag: Søndag 14. april
Alle eventyr tar slutt, også vårt. 
Vi flyr tilbake til Norge.

15. dag: Mandag 15. april
Ankomst Norge.

1. – 15. april
Gjennom våre venner på  
Madagaskar får vi en unik mulighet 
til å møte folket og kulturen på nært 
hold. Vi får oppleve gjestfrihet,  
smil, sang og musikk og mye mer 
som preger dette flotte landet.

..............15 dager

TURPRIS:   24.500
Enkeltromstillegg:  3.500
 

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyreisen Oslo - Madagaskar 
tur/retur inkludert flyskatter, 
Overnatting i dobbeltrom inkl. 
frokost, lunsj og middag, All felles 
lokal transport på Madagaskar,  
To norske reiseledere,  
1 vannflaske pr. dag.

IKKE INKLUDERT: 
Visum, Tips, Annen drikke, 
Tilslutningsreise til/fra Oslo, 
Inngangsbilletter og guide til 
attraksjoner (nasjonalparken, 
private parker).

Madagaskar

REISELEDERE:

Et møte med solens øy

Margot og Trygve Gjerde har jobbet 7 år på Madagaskar.  
De kjenner landet godt. De besøkte Madagaskar sist i 2017.  

Trygve er lærer og Margot er helsesøster.  
De er i dag pensjonister.

 

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  



Bli med til Inkafolkets hellige by  
Machu Picchu, nyt utsikten over de 
mektige dalene i Urubamba-dalen og 
Colca-dalen, hør bølgene skvulpe i  
Titicacasjøen og bli med på påske- 
feiring i Arequipa.

Peru

...............13 dager

10. – 22. april

REISELEDERE:
Astrid og Per Byrknes har jobbet for NLM i Peru i flere år. 

Per jobber nå for Danielsen Ungdomsskole i Bergen  
mens Astrid er ordfører i Lindås kommune.

 

1. dag: Onsdag 10. april 
Avreise fra Bergen til Lima. 
Ankomst Lima om kvelden.  

2. dag: Torsdag 11. april 
Vi flyr til inkahovedstaden 
Cuzco. Byen har flere 
bygninger og minnesmerker 
fra denne tiden. Vi bruker 
dagen i Cuzco. Overnatting i 
Cuzco. 
 
3. dag: Fredag 12. april
Turen går til landsbyen 
Aquas Calientes, som 
ligger ved foten av fjellet til 
Machu Picchu – den glemte 
inkabyen. Ettermiddagen er 
fri til å oppleve byens gater 
og markeder. Overnatting i 
Aguas Calientes.

4. dag: Lørdag 13. april
Vi besøker Machu Picchu. Som 
et eventyrslott troner Machu 
Picchu på et høydedrag mellom 
dype daler og høye fjell, der 
regnskogen møter fjellkjeden. 
Tilbake til Cuzco om kvelden. 
Overnatting i Cuzco.

5. dag: Søndag 14. april
Vi skal utforske Urubamba-
dalen som var selve 
hjerteslaget i Inkariket. 
Turen går også til Pisaq, en 
fascinerende indianerlandsby. 
Overnatting i Cuzco.

6. dag: Mandag 15. april
Reisedag gjennom et vakkert 
fjellandskap over høyslettene 
i Andesfjellene til Puno 
og Titicacasjøen. På veien 
stopper vi ved Cristo Blanco 
(kristusfiguren). Overnatting 
i Puno. 
 

7. dag: Tirsdag 16. april
Dagen tilbringer vi på 
Titicacasjøen, en av de høyest 
liggende innsjøer på jorden. 
Vi reiser ut med båt og spiser 
middag hjemme hos en lokal 
familie. Overnatting i Puno. 

8. dag: Onsdag 17. april
Vi kjører til Chivay i Colca-
dalen. Det blir flere stopp 
underveis. Overnatting i Colca. 

9. dag: Torsdag 18. april
Turen går videre til «Cruz del 
Condor». Lunsj i Arequipa 
før vi besøker Santa Catalina 
klosteret, som regnes som 
en av de viktigste og mest 
originale arkitektoniske 
byggverkene i Latin-Amerika. 

10. dag: Fredag 19. april
Påskefeiring med gudstjeneste 
i Arequipa! Overnatting i 
Arequipa.  

11. dag: Lørdag 20. april
Vi returnerer til Lima med fly. 
Dagen og overnatting i Lima. 

12. dag: Søndag 21. april
Sightseeing i Lima. Det 
historiske sentrum i Lima er 
på UNESCO verdensarvliste. 
Sent på ettermiddagen flyr vi 
til Amsterdam. 
 
13. dag: Mandag 22. april 
Fra Amsterdam flyr vi videre til 
Bergen. 
NB! Denne rundreisen er mange 
dager i høyder opp mot 4.000 meter 
over havet. Det er ikke alle som 
klarer opphold i så tynn luft. Om 
du er usikker, så sjekk med legen 
din.  

TURPRIS FRA:  34.200
Tillegg for enkeltrom:  6.200

 
Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyreise: Bergen – Lima t/r, flyreisene: 
Lima – Cusco og Arequipa – Lima, 
overnatting i dobbeltrom inkl. 
frokost, 6 lunsjer, 2 lunsjbokser, 3 
middager. Felles lokal transport i 
Peru. Inngangsbilletter til attraksjon-
er ifølge programmet. Engelsk- 
talende guide i Machu Picchu,  
2 norske reiseledere.

IKKE INKLUDERT: 
Reiseforsikring, visum, tips, 3 lunsjer 
og 8 middager, drikke, aktiviteter 
som ikke står som nevnt som 
inkludert. 

Majestetisk rundreise
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På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  
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1. dag: Fredag 12. april
Avreise Norge 
Fly fra Oslo til Beijing. 

2. dag: Lørdag 13. april
Beijing 
Tur til Sommerpalasset.  
Velkomstmiddag på hotellet. 
 
3. dag: Søndag 14. april
Beijing 
Formiddagen på Den  
kinesiske mur. Vi besøker  
også Lamatemplet, det  
største tempel av tibetansk  
buddhisme i Beijing.  

4. dag: Mandag 15. april
Beijing 
Vandring på Den himmelske 
freds plass og videre inn i kei-
serpalasset. Lunsj hos en lokal 
familie. Spektakulært akroba-
tikkshow og Peking-and.  

5. dag: Tirsdag 16. april
Beijing - Zhengzhou
Morgengymnastikk ved  
Himmelens Tempel, før vi tar 
hurtigtoget til Zhengzhou  
(ca. 3,5 time). 

6. dag: Onsdag 17. april
Zhengzhou
I Zhengzhou besøker vi et teo-
logisk seminar. Ettermiddagen 
blir vi bedre kjent i byen.  

7. dag: Torsdag 18. april
Zhengzhou - Nanyang
Busstur i Henan provinsen 
hvor mange misjonærer 
hadde sitt virke. 

8. dag: Fredag 19. april
Nanyang - Laohekou
Langfredag i Nanyang.  
Vi besøker Evangeliekirken  
Fu Yin Tang og opplærings-
senteret. Ankomst Laohekou 
om kvelden. 

9. dag: Lørdag 20. april
Laohekou
Dagen på Haishan – ferie- 
fjellet hvor misjonærene var 
samlet sommerstid. I dag er 
dette Xieshan nasjonalpark. 
Et stopp i byen Shihua for å  
se de gamle misjonærboligene 
og den gamle kirken. 

10. dag: Søndag 21. april
Laohekou - Wuhan
Påskegudstjeneste i den nye 
flotte Evangeliekirken Fu Yin 
Tang. Byvandring ved Han-
elven. Buss til Xiangyang for  
å ta tog videre til Wuhan. 

11. dag: Mandag 22. april
Wuhan – Hongkong
Fly fra Wuhan til Hong Kong. 
Opp til Victoria Peak med 
flott utsikt over byen.  

12. dag: Tirsdag 23. april
Hongkong
Vi besøker Håpets Havn som 
Annie Skau Berntsen var med 
å bygge opp. Turen går også 
til Queen Maud Secondary 
School, Det Lutherske Semi-
naret og Tao Fong Shan  
(Areopagos).
 
13. dag: Onsdag 24. april
Hongkong
Morgen i Wong Tai Sin  
Temple før vi besøker  
basen for misjonens arbeid  
i Hongkong. 
 
14. dag: Torsdag 25. april
Hongkong
Dagen til egen disposisjon. 
Fellesmiddag på kvelden. 

15. dag: Fredag 26. april
Hongkong 
Tidlig fly fra Hongkong, 
ankomst Norge om kvelden.

12. – 26. april
Bli med og oppleve noen av Kinas historiske 
og kulturelle skatter, hverdagsglimt fra sted-
er hvor NLM hadde sitt arbeid og personlige 
møter med mennesker i deres hverdag. 

..............15 dager

Beijing - Henan/ 
Laohekou - Hongkong

TURPRIS FRA: 28.500
Enkeltromstilegg  6.500

Tilslutning fra andre  
byer på forespørsel.

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyreise Oslo - Kina t/r, Overnat-
ting i dobbeltrom inkl. frokost, 
Engelsktalende lokale guider, All 
felles lokal transport i Kina og Hong 
Kong, Tog og flybilletter i Kina, To 
norske reiseledere, Måltider slik det 
fremgår av programmet (F=frokost, 
L=lunsj og M=middag), Sightseeing 
og besøk inkl. inngangsbilletter slik 
det fremgår av programmet

IKKE INKLUDERT: 
Visum, Tips, Drikke, Andre 
måltider som ikke står inkludert i 
programmet, Tilslutningsreise til/
fra Oslo

REISELEDERE:
Jan Ove Selstø har vært misjonær for NLM på Taiwan og i Hongkong. Har 

besøkt Kina ved flere anledninger. Vil formidle NLMs misjonshistorie.

Jofrid Vigre Braadland har vært misjonær for NLM på Taiwan,  
og for NMS i Hongkong. Har vært reiseleder på turer til både Kina  

og Hong Kong, og andre steder.

Påsketur til Kina

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.  Ta kontakt for info  
eller  se  www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår  s. 50.  



Historisk rundtur i Nord–Etiopia på 10 dager 
Vil du oppleve de historiske skattene i Nord-Etiopia er dette turen 
for deg. I løpet av 10 dager besøker du alle de viktigste historiske 
byene i nord, og du har en dag i hver ende av turen i hovedstaden 
Addis Abeba.  
 

Etiopia har en lang, rik og stolt 
historie. Som ett av få land i Afrika 
ble de aldri kolonisert av europeerne, 
og nord i landet finnes byene med 
den rikeste historien. La deg bergta 
av kirkene som er hugget ned i fjellet 
i Lalibela og nyt utsikten fra klosteret 
som klorer seg fast på et høydedrag 
utenfor byen. Besøk flere tusen år 

gamle templer ved Axum, gå på tur i de flotte Simien-fjellene og 
få hvilepuls om bord i båten på Tana innsjøen. I Addis Abeba får 
du oppleve en afrikansk storby som er en av kontinentets viktigste 
byer og hovedsete for Den Afrikanske Union og som også  
rommer unik historie i Nasjonalmuseet. 

Pris pr. person når to personer reiser sammen fra 17 000.  
Fly Norge - Etiopia t/r og innenriks i Etiopia er ikke inkludert.  

Vakre Georgia på 8 dager 
Georgia er det lille eksotiske landet som ikke ligger så veldig langt 
unna. Med en eldgammel og spennende historie under mange 
av de store rikene, majestetiske fjell og en unik matkultur er dette 
landet å reise til for alle som har lyst til å lære mer om hva som har 
skjedd i den motsatte ytterkanten av Europa.

Denne rundturen tar deg gjennom 
hovedstaden Tbilisis trange og svinge-
te gater, til den gamle hovedstaden 
Gudauri som ble grunnlagt for 4 000 
år siden, til de mektige Kazbeigfjellene 
med topper på over 5 000 meter, til 
gamle kloster og frodige vindistrik-
ter. Stalin ble født i det som i dag er 
Georgia, og under sovjetisk styre var 

Georgia kjent som imperiets gourmetsentrum.  
Turen kan utvides med en reise til nabolandet Armenia. 
Pris pr person når to personer reiser sammen fra 16 000.
Fly Norge – Georgia t/r er ikke inkludert. 
 

Madagaskars høydepunkter på 10 dager 
På denne 10-dagersturen får du oppleve mange av Madagaskars 
høydepunkter. Landet kalles også Solskinnsøya som kan lett settes 
i sammenheng med den vennlige og gjestfrie kulturen du møter. 
Turen starter i den sjarmerende hovedstaden Antananarivo og tar 
deg videre gjennom høylandet til den «norske byen» Antsirabe. 

Norsk misjon har vært på Madagaskar 
i over 150 år. Her får du mulighet til 
å se sporene etter denne innsatsen.  
Videre går turen vestover til kystbyen 
Morondava til den unike baobab- 
alleen og hvor et bad i  
Mosambik kanalen kan friste.  
Turen går så tilbake til hoved- 
staden med fly, der sjåføren venter og 

kjører deg inn i regnskogen i øst til nasjonalparken Andasibe.  
Her vil du få oppleve mer av Madagaskars helt spesielle fauna  
og det unike dyrelivet. 
Pris pr person når minimum to personer reiser sammen  
fra 11 000. 
Fly Norge – Madagaskar t/r og innenriks på Madagaskar er ikke  
inkludert. 10 dager er ikke lenger når du først reiser helt til  
Madagaskar, så denne turen kan som alle andre turer utvides  
på mange måter. Bestill din drømmetur hos oss.  
 
 

Du bestemmer – Vi tilrettelegger! 

Vil du reise for deg selv eller sammen med familie, goder venner eller menigheten. Med mange års erfaring  
og gode kontakter kan vi lage drømmereisen som passer for deg. Vi ønsker å tilby noe mer en strender,  
sol og safari. De største opplevelsene finnes ofte utenfor turistløypa. Gjennom vår erfaring ved å arrangere 

turer til land der NMS eller andre misjons- og bistandsorganisasjoner driver arbeid har vi opparbeidet oss god  
kompetanse til mange spennende destinasjoner som til blant annet Madagaskar, Etiopia, Kina, Usbekistan,  
Armenia, Kamerun, Kenya, Rwanda, Laos, Sør Afrika, Georgia, Thailand og Peru. 
Hver dag jobber vi med å lage drømmereisen for enkeltpersoner og for grupper i alle størrelser. Tidspunktet  
for reisen bestemmer du selv og det er du som velger hvordan du vil den skal være. Men for å gjøre det enkelt,  
så har vi satt sammen noen eksempler som kan brukes slik de står eller du kan bygge videre på dem.  
Har du en annen drømmedestinasjon, så er det bare å kontakte oss. 

Send en epost til  
eksotisk@plussreiser.no  
eller ring oss på 70 17 90 00, 
så gleder vi oss til å se hvordan  
vi kan realisere ditt reiseønske.  
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Nordkapp 10. - 21. juli. Det kalles verdens vakreste sjøreise, og det med rette. Et crui-
se til Nordkapp tar deg med langs norskekysten - til havner du ellers ikke ville nådd. 
På denne turen skal vi innom flere små havner som Geiranger, Reine og Lovund, men 
også de kjente store som Tromsø og Alta. Med som reiseledere har vi fått Tor Øyvind 
Skeiseid, Magne Rydland og Arne Nordbø. Fra Danmark kommer Peter og Cecilie Nord 
Hansen. Det musikalske står Øklands for, sammen med Roland Utbult. Musikerne våre 
skal også holde konserter i land. Du kan velge mellom ulike utflukter i havnene vi 
kommer til; bussturer, sykkel- og gåturer.  Det blir god mat - og er vi skikkelig heldige, 
får vi se midnattssolen. Pris fra: 16 990,- per person. 
 
Olsokcruise til Færøyene 26. juli – 3. august. 29. juli er både Olsok-aften og Færøy-
enes nasjonaldag – det vil vi få med oss! Helgenkongen Olav har alltid hatt en sentral 
plass i færøysk religiøs- og politisk tradisjon. Derfor valgte de nettopp Olsok som na-
sjonaldag eller Ólavsøka som de sier på færøysk. Vi kan være med å stå - hånd i hånd 
med alle i byen, og synge inn i natten. Vår tur starter i Stavanger, men det er mulig 
med på- og avstigning i Bergen før vi går inom Lerwick på Shetland på tur vestover 
mot Torshavn. Vi skal ligge både i Torshavn og Klaksvik på Færøyene og få en fin seilas 
gjennom øygruppen på dagtid. I Klaksvik kan vi oppleve mye av sangskatten øygrup-
pen er så kjent for. Sammen med oss på turen vil Aud Kindervåg og Johan Halsne og 
Arne Pareli Pedersen være reiseledere. Du kan også her velge mellom ulike utflukter i 
havnene vi kommer til; bussturer, sykkel- og gåturer. Pris fra: 11 990,- per person.

Se våre hjemmesider for detaljert program, reiserute og påmelding.  www.gann.no

I samarbeid med: 
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Nordkapp 10. - 21. juli. Det kalles verdens vakreste sjøreise, og det med rette. Et crui-
se til Nordkapp tar deg med langs norskekysten - til havner du ellers ikke ville nådd. 
På denne turen skal vi innom flere små havner som Geiranger, Reine og Lovund, men 
også de kjente store som Tromsø og Alta. Med som reiseledere har vi fått Tor Øyvind 
Skeiseid, Magne Rydland og Arne Nordbø. Fra Danmark kommer Peter og Cecilie Nord 
Hansen. Det musikalske står Øklands for, sammen med Roland Utbult. Musikerne våre 
skal også holde konserter i land. Du kan velge mellom ulike utflukter i havnene vi 
kommer til; bussturer, sykkel- og gåturer.  Det blir god mat - og er vi skikkelig heldige, 
får vi se midnattssolen. Pris fra: 16 990,- per person. 
 
Olsokcruise til Færøyene 26. juli – 3. august. 29. juli er både Olsok-aften og Færøy-
enes nasjonaldag – det vil vi få med oss! Helgenkongen Olav har alltid hatt en sentral 
plass i færøysk religiøs- og politisk tradisjon. Derfor valgte de nettopp Olsok som na-
sjonaldag eller Ólavsøka som de sier på færøysk. Vi kan være med å stå - hånd i hånd 
med alle i byen, og synge inn i natten. Vår tur starter i Stavanger, men det er mulig 
med på- og avstigning i Bergen før vi går inom Lerwick på Shetland på tur vestover 
mot Torshavn. Vi skal ligge både i Torshavn og Klaksvik på Færøyene og få en fin seilas 
gjennom øygruppen på dagtid. I Klaksvik kan vi oppleve mye av sangskatten øygrup-
pen er så kjent for. Sammen med oss på turen vil Aud Kindervåg og Johan Halsne og 
Arne Pareli Pedersen være reiseledere. Du kan også her velge mellom ulike utflukter i 
havnene vi kommer til; bussturer, sykkel- og gåturer. Pris fra: 11 990,- per person.

Se våre hjemmesider for detaljert program, reiserute og påmelding.  www.gann.no

I samarbeid med: 
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Hotell- og billettpakke
Under Skjærgårdssang i Langesund 9.- 11. august 
ligger Skoleskipet Gann som hotellskip. vi tilbyr 
gode hotell- og billettpakker. På skipet har vi enkle 
og doble lugarer og serverer en rikholdig frokost.

Pakkepriser fra 2 990,- per person for hele helgen
- inkludert frokost, shuttlebuss og nummererte 
billetter til Skjærgårdssang.

Bestill på gannturene@gann.no eller 51 85 48 70

gannturene@gann.no
51 85 48 70

www.gann.no

Sykkel, god bok eller joggesko? Folk er forskjellige - og det setter vi pris på! Noen liker 
best å sitte og høre på en flink guide i en buss, andre trives best med litt puls opp på en fjell-
topp. Noen liker en god bok, andre en sykkeltur. På Gann kan du gjøre begge deler. Vi har 
plass til både bok og sykkel! Du kan selv velge hvilket aktivitetsnivå du vil ha på din tur. Har 
du kajakk med, finner vi en plass til den også. 
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Skreddersydde   
reiser  
HVERT ÅR DELTAR 3500 GJESTER PÅ 

I REGI AV PLUSSREISER

Turene presentert i denne 
katalogen omtaler vi 
gjerne som ferdigsydde 

påmeldingsturer. Men visste 
du at Plussreiser hvert år også 
skaper en mengde ulike gruppe-
turer for foreninger, kor, skoler, 
aviser og nærradioer? Vi er like 
gode på planlegging av turer for 
vennegrupper og bibelgrupper 
som for firma og familier.  
Faktisk så gode at om lag halv-
parten av våre reisegjester hvert 
år kommer fra skreddersydde 
opplegg. Det er vi litt stolt av.

Den som har arrangert en tema-
reise, vet at det kan være tid-
krevende. På planleggingsstadiet 
er det et utall av valg som skal 
gjøres. Derfor kan det være godt 
å få bistand fra en profesjonell 
turoperatør. 

Våre reisekonsulenter, som vi 
også gjerne kaller turskreddere, 
gjør jobben for dere - med bes-
tilling, prisforhandling, ordner rei-
sedokumenter, guider, inngangs-
billetter – i prinsippet alle detaljer 
som skal til for en vellykket reise. 
Vi tar selvsagt også ansvar for 
oppgjør inn mot de ulike lever-
andørene. Dere har kun kontakt 
med «deres» reisekonsulent i 
Plussreiser – mer trenger dere 
ikke. Vi gjør det som kan opp-
leves som kompliserte oppgaver 
enkelt. 

Vi bruker både faglige kunnskap 
og kjennskap til markedet for å 
legge opp et best mulig program 
for deg og din gruppe.  
Vi får jevnlig oppdatert første-
håndskjennskap til ulike reisemål 
gjennom våre agenter og ved 

egne reiser. Gjennom om lag 40 
år som turoperatør har vi oppar-
beidet oss både kompetanse og 
kontaktnett. Som reiseselskap 
har vi gjennom vårt brede net-
tverk opparbeidet gode avtaler 
med flyselskap, busselskap, ferje- 
rederi og hotellkjeder både i 
Norge og utlandet. Det ønsker  
vi at skal komme deg til fordel.

Dersom dere ønsker det kan vi 
også stille med teknisk reiseleder 
for deres gruppe. Reiselederen vil 
da ta seg av praktiske gjøremål 
som innsjekk på hotell, avtaler 
med restauranter, busselskap 
m.m. Reiselederen vil også ta 
ansvar ved uforutsette hendelser 
som for eksempel sykdom. Du 
som arrangør kan helt og fullt 
fokusere på opplevelsen og det 
sosiale fellesskapet i gruppen.

Ring oss på  
70 17 90 00 eller  

send en e-post til  
post@plussreiser.no  

så hjelper vi deg gjerne.
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Hva vil det egentlig si å være 
med Plussreiser på en gruppe- 
reise? Er det annerledes enn 
å reise på egen hånd? Ja, en 
gruppereise er nettopp for deg 
som ønsker å oppleve felles- 
skap, trygghet og glede 
sammen med andre. 

Alt er ferdig planlagt av oss som 
turoperatør på forhånd. Hotellene 
er bestilt og venter med måltider, 
og vi får overnattinger i gode sen-
ger. Busser, ferjer og fly av beste 
standard er bestilt. Utflukter er 
planlagt og ferdig arrangert. Reise- 
teamet er med hele tiden og gir deg 
den trygghet du trenger. Selvsagt 
får du også tid på egenhånd. Vi 
trenger ikke gå i flokk hele tiden. 
Du velger selv hvor mye du vil være 
med på av de aktiviteter som tilbys.

Fellesarrangement
Turteamet vil på alle turer arrangere 
felles utflukter, møter, måltider osv. 
Du velger selv hva du vil være med 
på.  Alt er ment å være et tilbud.  
Frivillighet legger vi stor vekt på.

Standard
En gruppereise skal ha god stand-
ard. Det gjelder busser, fly, hotell-
er, ferjer osv. En individuelt reis-  
ende kan utvilsomt finne enklere 
standard og dermed billigere  
reisemåter. Vi ønsker ikke at turen 
skal være en luksusreise, men vi vil 
at du skal få oppleve noe utover 
hverdagen hjemme, - både i stand-
ard og innhold.

Profil
En gruppereise med Plussreiser 
har en kristen profil. I alt vi foretar 
oss ønsker vi å stå i samme tradis-
jon som våre eiere. Og alle som 
kjenner dette miljøet, vet at det 
består av en fin kombinasjon av 
«alvor og humor». Et friskt miljø 
hvor det også er plass for de ånde-
lige dimensjoner.

Prisprofil
Plussreiser har bevisst ikke lagt 
seg på en billig-profil. Vi ønsker at 
våre turopplegg skal ha god kval-
itet, og kvalitet koster. En turpris 
skal også inkludere mest mulig, 

så det ikke blir for mange tillegg  
underveis.

Reiselederen
Reiselederen er turens prak-
tiske leder. Han/hun vil lede 
gruppen og legge til rette 
alt det praktiske på reisen.  
Innsjekking på hoteller og ferjer, 
ordne med utflukter og billetter, 
arrangere fellesmåltider, møte- 
samvær osv.  Reiselederen vil også 
orientere om de land og områder 
som vi reiser gjennom. Men vi 
understreker at reiselederen er 
ingen lokalguide som vet alt om 
alle steder. Lokalguider leier vi inn 
der vi mener det er aktuelt (for det 
meste i større byer, Israel, Kina og i 
Syden). Reiselederen kan ikke være 
reisefølge for den enkelte tur-
deltaker. Han/hun skal gi samme 
service til alle. Du må derfor kunne 
hjelpe deg selv i det daglige, for 
eksempel bære din egen bagas-
je. De som har pleie hjemme, og/
eller støttekontakt må også ha 
disse med på tur. Dersom noe  
spesielt oppstår i løpet av turen, 

vil selvsagt reiseleder stille opp. 
Ja, det er nettopp derfor han/hun 
er der. Reiseleder tar gjerne imot 
både ris og ros underveis. Det er et 
godt samspill mellom turdeltaker 
og turteam som gjør turen vellyk-
ket og god.

Turpredikanten
På flere av våre turkonsepter har 
vi med en forkynner, prest eller 
predikant, som skal formidle Guds 
ord gjennom bibeltimer, andakts- 
ord, bønn og tema. Denne per-
sonen er også til disposisjon for 
samtaler, sjelesorg og forbønn. 
Forkynneren er med i turteamet 
og er med og bygger et hyggelig 
miljø på turen. Det vil gå fram i 
programmet hvilke turer som har 
oppsatte bibelsamlinger. Men 
under kapitlet Bibelferie i Syden, 
Bussreiser i kristen regi er det all-
tid med en forkynner. På de andre 
turene er det mindre forkynnelse 
med kortere andakter, ord for da-
gen, konserter og kirkebesøk.

Hva er reiser i kristen regi?

Hva er en gruppereise med Plussreiser

Vi ønsker at et turopplegg i kristen regi  skal 
preges av de verdiene som står sentralt i den 
kristne tro. Med et slikt begrep ønsker vi å  
signalisere at våre turer skal preges av miljø og 
omgangsformer som viser nestekjærlighet og 
omsorg, hensyn og respekt. 

På våre turer under «Bibelferie i Syden»,  
«Bussturer i kristen regi» og noen av våre opp-

levelsesturer, vil det være samlinger  med god 
forkynnelse og fellessang. På disse turene er 
der mulighet for at du kan be om personlig 
samtale og forbønn.

På våre andre turkonsept er gjerne den kristne 
profilen at du møter misjonshistorien på steder du 
besøker, møter lokale kristne mennesker og kirker. 
På denne måten blir også troen og tanken utfordret 
og beriket. Vi ønsker at du i et kristent fellesskap skal 

få oppleve god ferie med mening og innhold.

Vi skal gi våre kunder gode opplevelser med 
mening og innhold, uavhengig om det er  
ferietur eller bestillingstur. Vår organisasjon 
er bygd på de kristne verdier. Vi arbeider for 
at alle turer i vår regi skal gi kundene mer enn 
ferie.



Generelle vilkår
Plussreiser sine vilkår baserer seg på «Lov om pakkereiser og  
reisegaranti» av 01.07.18, samt «Alminnelige vilkår for pakke-
reiser» utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet 
gjeldende fra 01.01.15.

Plussreiser forplikter seg til å gjennomføre turene etter de 
oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforut-
satte hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta 
programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, 
bytte av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, 
droppe severdigheter/besøkssted o.l. Plussreiser  kan avlyse 
turen/avgangen dersom det blir for få påmeldte.  
Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.

På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer i 
programmet pga. kulturelle forskjeller.

Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i generelle  
vilkår og informasjon tilsendt fra turoperatør.

Påmelding og betaling
Påmelding skjer til Plussreiser eller til våre  
salgsrepresentanter i Haugesund og Stavanger. 
Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss.  
Om du ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle  
avbestillingsregler selv om du ikke har betalt inn depositum/ 
turpris. Etter påmelding vil kunden motta en bekreftelse med  
en to-delt faktura fra Plussreiser. Én del for depositum og én del 
for hovedbeløpet. (Er påmelding senere enn 7 uker før avreise 
betales hele turen under ett).

Forbehold om prisendringer
Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om 
turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende 
medio januar 2018. Dersom det blir vesentlige forandringer i 
valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å 
justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte avgiftsfor- 
høyelser, nye skatter, endring av flyskatter el.l. 

Klager
Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres  
umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig  
begrunnet klage til Plussreiser innen fire uker etter hjemkomst.

Generelle avbestillingsregler
Ved avbestilling gjelder følgende regler:
Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes kun  
et gebyr på kr. 500. Avbestilles turen mellom 6 uker og 15 dager  
før avreise, tilbakebetales ikke depositum.
Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved  
manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen 
kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de  
nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn 
depositum/turpris. Plussreiser kan da  fakturere dette i ettertid.

NB! MANGE AV VÅRE  TURER HAR SPESIELLE VILKÅR  
– disse er  tydelig merket i turfakta i hver enkelt tur- 
presentasjon. Reglene sendes ved bestilling eller ved 
forespørsel. Oppdaterte vilkår finnes til enhver tid  
på nettsiden til Plussreiser

Avbestillingsforsikring kjøpt hos Plussreiser 
Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved  
påmelding og betales samtidig med depositumet.  
Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositum 
er innbetalt.  Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris på 
avbestillingsforsikring er 5% av turpris, minimum kr. 500.

Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den 
reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste 
familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre 
eller søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må  
fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen. 

Garantier

Trykkfeil
Vi tar forbehold om trykkfeil i katalogen.  
 
Alle priser er  oppgitt i norske kroner dersom ikke annet er spesifisert.

Kontaktperson for årets turproduksjon er Aud Kindervåg Halsne.
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Turteamene
Plussreiser  har et turteam  som 
alltid leder våre gruppereiser.  
Reiselederen skal ordne alt 
praktisk og sørge for et godt, 
inkluderende og trivelig miljø 
på turen. På de turene der vi har 
turpredikant med skal han/hun 
være forkynner, sjelesørger og 
miljøskaper, slik at turen blir mer 
enn ferie! Turbilsjåføren er selvsagt 
også med på bussturene. Det er 
kristne yrkessjåfører med god  
erfaring og som kan sin jobb.

Barnerabatter
På bussturene gis det 25% rabatt 
på turprisen for barn under 12 år. 
Det forutsettes da at barnet sover i 
ekstraseng på dobbeltrom med to 
voksne personer.

Hittegods
Bruk den utdelte merkelappen fra 
Plussreiser til å merke din bagasje. 
Skulle noe komme bort, eller du 
glemmer noe i bussen/flyet, så ta 
kontakt med vårt hovedkontor 
snarest.

Bagasje
Vi anbefaler at du tar med én kof-
fert og én håndveske (bag). Ingen 
spesielle vektbegrensninger på 
bussturene. På flyturene er vekt-
begrensningen som regel 20 kg pr. 
person.

Bagasje på nattseilingene  
med utenlandsferger.
På enkelte bussturer bruker vi 
nattseiling mellom Norge og 
utlandet. Da er det lurt å pakke 
toalettsaker, natt-tøy o.l. i en hånd-
veske (bag). Koffertene blir normalt 
innelåst i bussens bagasjerom på 
bildekket.

Måltider
Bussturene er som hovedregel med 
halv  pensjon. På turene til Syden kan  
opplegget variere fra leilighets- 
hotell hvor ingen måltid er inklud-
ert, til vanlige hotell hvor frokost 
er inkludert eller «all inclusive» NB! 
Studer «Fakta om turen», her vil det 
stå spesifisert hvilke måltider som 
er inkludert.

Spesialmat
Dersom du gir beskjed om spesial-
mat (diabetes, glutenfri, m.v) ved 
påmelding søkes det om dette. Ga-
ranti kan ikke gis. Like før turavgang 
kan slike ønsker ikke etterkommes.

Pass
Etter at Schengen-avtalen om pass- 
frihet innenfor enkelte EU-land 
trådte i kraft i 2001, er det  nor-
malt ikke lenger passkontroll 
ved grensepasseringene i disse 
landene. Vi gjør dere likevel opp- 
merksom på at pass er den eneste 
godkjente internasjonale legi- 

timasjon for nordmenn og at vi 
derfor krever at alle må ha med 
seg gyldig pass på reiser utenfor 
Norden. Husk å sjekke om passet er 
gyldig. I mange land kreves det at 
passet er gyldig i 3-6 måneder et-
ter hjemkomst. På reiser i Norge og 
Norden må du alltid ha med gyldig 
legitimasjon med bilde.

Navnelister
I turkonvolutten som du får ut-
levert ved turens start, vil du finne 
navneliste som viser hvem som er 
med på «din» tur.

Plasser i bussen
Ingen får bestille faste plasser i 
bussene. Plussreiser praktiserer at 
turdeltakerne flytter én plass frem 
for hver dag. Dermed får alle sitte 
både foran og bak i bussen.

Tilslutningsbilletter
Tilslutningsbillett må normalt den 
reisende selv ordne. Ønsker du det, 
kan imidlertid Plussreiser være be- 
hjelpelig med å bestille slike billet-
ter. Tilslutningsbillett er IKKE en del 
av pakkereisen. Ta kontakt med oss 
for videre informasjon. 

Reiseforsikring
Alle som reiser utenlands må ha reise- 
forsikring. Plussreiser kan være 
behjelpelig med å videreformidle 
bestilling av reiseforsikring. Ved  
reiser i Europa bør du i tillegg ha med 
deg Europeisk Helsetrygdekort.

Vaksinasjon
For reiser til en del av våre destina- 
sjoner, anbefales vaksinasjoner.  
Ta kontakt med ditt lokale vaksina- 
sjonskontor i god tid før avreise.

Tollbestemmelser
Du kan føre inn i Norge varer for til 
sammen kr 6.000. 
NB! Dersom du tar med ekstra dyrt 
videoutstyr e.l. på turen, bør du 
registrere dette hos tollmyndig- 
hetene før avreise fra Norge.  
Kontakt reiselederen.

Gi beskjed hjemme
om at de kan ringe vårt hovedkon-
tor i Ålesund dersom de må ha tak 
i deg i løpet av turen. Våre dyktige 
kontormedarbeidere vet til enhver 
tid hvor gruppa befinner seg, og 
vil kunne formidle kontakt så raskt 
det er teknisk mulig. 

Valuta
Ta ikke med større kontantbeløp 
på turen. Vi anbefaler VISA-kort.  
Det er svært anvendelig i de fleste 
land.  Et mindre beløp i kontanter 
for hvert land du skal besøke, er lurt 
å veksle inn før du drar hjemmefra. 
Snakk med din bank.

Noen praktiske råd



Plussreiser Tlf: 70 17 90 00 

Ekspedisjonstid: Mandag - fredag 09.00-15.30 

Agenter
Kontakt/Info:

Rogaland
Klaus Muff: 905 72 806
Jakob Middelthon: 51 53 06 33
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Husket 
reiseforsikring?

Vår reiseforsikring gjelder både 
ferie og jobbreiser. Hos oss er også 
ulykke, avbestilling og reisegods 
inkludert. Bestill på sbm.no eller ring 
kundeservice - tlf 70 11 30 00.
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