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Vi tilbyr et bredt utvalg av turer i
kristen regi og temareiser over hele
verden. Fra våre påmeldingsturer
kan du velge mellom alt fra bussturer, opplevelsesturer i Europa,
bibelferie i Syden, reiser til bibelens
land Israel, eller en eksotisk tur til
fjerne himmelsstrøk. Felles for alle
turene er at de gir deg mer enn ferie.
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Kjære turgjest
Takk for at du er interessert i
vårt turprogram! Jeg håper du
ﬁnner en tur som du har lyst
til å melde deg på. Også i
denne katalogen ﬁnner du et
bredt utvalg, og noen nyheter
er der også.
En nyhet er turen til Portugal som skal gå på
høsten. Dette er en kortere tur med et spennende
program. Her får du oppleve Lisboa med alle
sine severdigheter. I tillegg blir det utﬂukter til
ﬂere av byene i området rundt. Det blir noen
dager fulle av kulturelle opplevelser i et variert
og naturskjønt landskap.
Alle tre turene til Kypros er dette året på 10 dager,
og vi kommer helt hjem uten overnatting i Oslo.
Golden Coast hotell er nytt for Plussreiser og
ligger nydelig til med hage og vakker strand.
Det ligger i Pernera delen av Fig Tree Bay.
Vi har også et nytt bibelferietilbud på Costa
Blanca, i Spania, med gode fasiliteter og nærhet
til strand med gode bademuligheter. Dette ligger
i et naturskjønt område med gode muligheter
for vandreturer.
Mange gjester skal dette året til Oberammergau
og se pasjonsspillet. Dette blir en stor musikalsk,
åndelig og kulturell opplevelse, og for noen kan
det bli årets høydepunkt. Mange har fortalt oss
hvor stort det var å være med på denne opplevelsen i 2010, eller tidligere år. Så det er bare
å begynne å glede seg.
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Vi har tatt vare på ﬂere av våre bestselgere
også i denne katalogen. Vi har bussturene
«Lina Sandell», «Bornholm» og «Østlandet».
Og selvfølgelig vår populære høstfjelltur til
Beitostølen.
Du ﬁnner mange ulike turer til Israel å velge
mellom. Noen rundreiser, men også familieturer og temareiser. En tur til Bibelens land er
en reise som endrer måten du leser Bibelen
på for ettertiden.
Turrepertoaret inneholder spennende turer til
Kina, Madagaskar, Egypt og ﬂere andre eksotiske
steder. Ta deg tid til å lese de spennende
programmene som disse turene har. Her får du
oppleve misjonsarbeid på nært hold, kanskje
prosjekter du har støttet? Dette i tillegg til de
ﬂotte historiske og kulturelle severdigheter
som ruten byr på.
Som daglig leder er jeg utrolig takknemlig for
alle gjestene som reiser med Plussreiser, og også
for alle ﬂotte reiseledere som representerer
selskapet og gjør en fantastisk jobb.
Jeg håper du ﬁnner en spennende tur som du
har lyst til å melde deg på!
Varmt velkommen til en tur som er mer enn
ferie!
Med vennlig hilsen
Aud Kindervåg Halsne

Hilsener fra våre turgjester
Jeg har reist med Plussreiser på mange turer. I høst var jeg med på
bussturen til Ukraina. Dette var virkelig en ﬂott tur med mening. Turen
hadde et veldig ﬂott innhold. Vi ble tatt imot i hjemmene til folk og opplevde
en stor gjestfrihet. Vi ﬁkk smake på mye spennende mat. Det å dele ut
hjelpesendingen som vi hadde med oss gav sterke inntrykk og stor glede.
Fantastisk å møte menighetene og oppleve mottagelsen av lederne der, og bli
velsignet av de. Ellers var det en ﬂott busstur med mange spennende overnattingssteder til og fra, og et veldig godt samhold i gruppen, der alle ble
inkludert. Denne turen vil jeg være med på en gang til.

Hilsen Torgeir Tynes

V hadde en fantastisk tur til USA,
Vi
A sammen med gode reiseledere og mange
ﬂotte mennesker i oktober 2019. Sang og musikk er en stor del av våre liv.
Å få reise med Plussreiser på Gospeltur til USA hvor vi bl.a ﬁkk høre
Collingsworth Family, Brooklyn Tabernacle Choir og Greater Vision i Ark
C
EEncounter parken, var en stor opplevelse for oss. Vi kommer garantert til å
rreise med Plussreiser igjen, og takker for ﬂott turopplegg og god service på
aalle måter.
Hilsen Ann Kristin & Lars Ottar Eikeland
H

En tur til Israel kan bare anbefales!! Vi valg
valgte tur fra øverste hylle,
Sukkotturen/Løvhyttefesten, med fantastiske kunnskapsrike
reiseledere. For oss som var første gang i Israel ﬁkk vi oppleve
mange av de plassene som vi leser om i Bibelen. En fantastisk kjekk
og lærerik tur!

Hilsen Alvhild og Eldor Otto Gilje

En opplevelsesrik tur til enn interessant øy,
øy med mange severdigheter å
besøke. Alle tiders hotell, med muligheter til f.eks. spaserturer i nærområdet.
Et stort pluss på turen er også å få med seg Sjælland, på vei hjem.
Turen til Bornholm kan anbefales på det varmeste! God tur!
Hilsen Olaug og Kjell Nygaard

H alltid
Har
ll d hatt
h en ddrøm om å kkomme till M
Madagaskar.
d
Hadde store forventinger
til turen, men de ble små i forhold til det jeg opplevde. Reiseledere med kunnskapp
om landet, folket, kulturen og språket. Vi ﬁkk opplevelser utenom turistruten.
En tur til Madagaskar endrer oss som lever i velferdslandet Norge.
Hilsen Pauline Giljee

Me var med på Mijas-turen hausten 2019.
Det vart ei positiv oppleving på ﬂeire vis, nett slik me ønskjer ein Bibelferie
i Syden kan vera; med god forkynning, fellesskap saman med gilde
turvener og leiarar, særeigen og roleg atmosfære i fjellandsbyen Mijas,
utsikt mot Middelhavet, nærkontakt med folkeliv og kultur, vakre smau,
urørt natur som baud inn til fotturar i fjellet, og meir til sette sitt preg på
eit vellukka opphald.
Hilsen Leikny & Audun Torvund
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Opplevelsesreiser
Våre opplevelsesreiser byr på rike
kulturelle og historiske opplevelser,
så vel som et mangfold av uttrykk
fra naturens side.
Dette er temareiser på sitt beste!
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7. - 12. oktober

Vakker natur og
spennende kultur

PORTUGAL
Storbyen Lisboa kombinert med pittoreske småbyer og verdensarvsteder.
Bli med på vår nye og innholdsrike tur til Portugal.
de koselige brosteinsbelagte gatene.
Et kaffestopp der vi får smake på lokalt
bakverk hører også med.

Vi ﬂyr med Norwegian direkte fra
Gardermoen til Lisboa. I fem netter bor
vi godt på Hotel Pestana i den lille
byen Cascais som tidligere var en
typisk ﬁskerlandsby. Nå er dette en
velstående strandby på «den portugisiske
rivieraen». Herifra blir det daglige
utﬂukter med buss og lokalguide. Det
blir også tid til å oppleve byen vi bor i
med sine ﬂotte strender og pittoreske
bysentrum. Hver kveld blir det middag
og samling på hotellet.

Neste dag går turen til Sintra, eventyrbyen på UNESCOS verdensarvliste.
Det blir tid til å vandre i byen og besøke
noen av de mange butikkene som tilbyr
lokale håndverksprodukter. Vi kjører så
videre til Cabo da Roca, det vestligste
punktet på Europas fastland. Turen
tilbake til Cascais går via Estoril kysten.

Det blir utﬂukt til storbyen Lisboa, en
av Europas eldste hovedsteder som
ligger 25 km fra Cascais. Byen har en
ﬁn sammensetning av gammelt og nytt
og vi får blant annet oppleve mange av
de ﬂotte monumentene og vandre i

Vi skal også ha utﬂukt nordover. Det
blir stopp i den lille middelalderbyen
Obidos. Byen som ligger omringet av
bymuren har tradisjonelle hvitkalkede
hus med små balkonger og et
imponerende slott fra middelalderen.

0b

6 dagers tur

12.950,-

Pristillegg:

1.500,- tilslutning fra andre byer i Sør-Norge. Ikke
inkludert:
2.800,- for enkeltrom.

Vilkår:

For denne turen gjelder spesielle vilkår.
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Siste utﬂukt går til byen Evora som
ligger øst for Lisboa, midt i området
kjent for dyrking av kork, vindurer
og oliven.
Flytider i lokal tid:
Oslo – Lisboa 14.20 – 17.30
Lisboa – Oslo 14.40 – 19.30

TURTEAM:
Reidun og Kurt Hjemdal.

Turprisen Fly Oslo-Lisboa t/r, 5 overnattinger med frokost
inkluderer: og middag, transport og lokalguide ihht.
programmet, tips til sjåfør og guide, reiseledertjenester.

Pris fra
Oslo:

8

Vi skal også innom Alcobaca og
besøke klosterkirken som står på
UNESCOS verdensarv liste. Siste
stopp denne dagen er i den fargerike
ﬁskerlandsbyen Nazaré.

Øvrige måltider og drikke til maten.

PORTUGAL

SPAN

22. januar - 1. februar 2021

GOSPELCRUISETUR TIL KARIBIEN
Har du lyst til å høre noen av de beste Sørstats-gospelgruppene som The Hoppers,
The Talleys, Karen Peck and New River med mange ﬂere? Og i tillegg Joseph Habedank
som er en utrolig tenor! Bli med Plussreiser på syv dagers Karibien Gospelmusikkcruise.
Cruiset starter i Tampa, Florida og går innom ﬁre nydelige havner, Belize i Sentral
Amerika, Cayman Islands, Isla Roaton og Cozumel i Mexico.
Vi ﬂyr fra Norge fredag 22. januar 2021
til Tampa i Florida. Tampa ligger på vestsiden av Florida innerst i Tampa Bay. Vi
har en dag i Tampaområdet, før vi reiser
på et syv dagers Gospel Cruise i Karibien
med Cruiseskipet Carnival Legend.

Havnene som vi skal besøke har dette til
felles at de har hvite strender, klarblått
hav og gode snorkle- og bademuligheter.
I tillegg kan du velge å kjøpe ekskursjoner
om bord i båten til å se naturskjønne
områder med mellom annet rikt fugleliv.

Om bord i cruisebåten er måltid,
konserter og annet program inkludert,
utenom drikke og ekskursjoner i havner.
Det blir konserter om bord i båtens
ﬂotte konsertsal. Der er ﬂotte soldekk
om bord, og du kan også ta deg en enkel
dukkert i noen små basseng på toppdekk.

Dette er en tur for deg som liker godt
ﬂott sang og musikk i Southern Gospel
stil, med sentrale bibelske tekster framført av profesjonelle grupper. Noen av
gruppene vil ha samlinger som gjør at vi
kommer tett på.

Å være på cruise er avslappende og
opplevelsesrikt. Du kan velge mellom
innvendig eller utvendig lugar. Der er
ulike prisklasser på lugartyper, men alle
lugarer er ﬁne, med gode senger og bad
med dusj og toalett. Der er treningsrom
med fri tilgang, og om ønskelig kan en
nytte spatilbud og frisørtjeneste mot
betaling.

TURTEAM:
Johan Halsne og
Aud Kindervåg Halsne

Turprisen var ikke klar ved trykking av katalogen, pga. at ﬂybilletter ennå ikke var lagt ut for salg.
Kommer snart, så følg med på plussreiser.no
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Turer til Pasjonsspillet i Oberammergau 2020
Pasjonsspillet trekker til seg mange hundre tusen besøkende fra hele verden
hvert 10. år. I 2020 settes spillet opp for 42. gang.
Det er fortsatt litt tid igjen til premieren for det 42. Pasjonsspillet
i Oberammergau, men interessen er like stor denne gangen
som den var sist spillet ble satt opp for 10 år siden. Plussreiser
har et godt og variert utvalg av gruppeturer til Oberammergau
2020. Påmeldingen er veldig god. Et stort antall av turene er
allerede fullbooket og mange har kun noen få ledige plasser
igjen. Det er likevel gode muligheter til å få plass og i denne
katalogen presenterer vi to helt nye gruppereiser til
pasjonsspillet.
Vi er ydmyke og glade for at så mange velger å reise med oss til
Oberammergau. Vi vil gjøre vårt ytterste for at turene blir
gjennomført på aller beste måte og at dere som er deltakere får
en opplevelse for livet. Vi venter nå på den endelige teksten
slik at vi får oversatt tekstboken til vårt eget språk. På denne
måten blir det enklere for våre gjester å følge med i dialogene
og handlingen på scenen.

Forberedelsene i Oberammergau går etter planen. Høsten
2019 var alle hovedrolleinnehaverne og solistene på tur i
Israel. Dette gjør de for å få en bedre forståelse og kjennskap
til landet og folket de skal fremstille. Øvingene har startet både
for skuespillere, musikere og sangere. Frisørene i området har
nå dårligere tider da alle som skal være med i oppsetningen
har påbud om å la hår og skjegg vokse.
Har du ennå ikke sikret deg plass så anbefaler vi at du
bestiller på en av våre ledige turer så snart som mulig.
Husk, det er 10 år til neste gang.

Med ca en halv million tilreisende som skal se spillet i løpet av

På de neste sidene følger en oversikt over turene der det
fortsatt er ledige plasser.

Bakgrunn for spillet: I 1633, midt i 30-års krigen, herjet det en
pest i området. Innbyggerne i den lille byen Oberammergau
bad til Gud og lovte at om ingen ﬂere døde av sykdommen i
byen deres skulle de hvert 10. år fremføre et takkespill – et
pasjonsspill som skildret Jesu lidelse og død. Innbyggerne ble
bønnhørt og ingen ﬂere døde.

I henhold til reglementet kommer alle skuespillerne i verdens
største amatør dramaforestilling fra landsbyen. Alle som
deltar, det være seg alt fra hovedrollene som Jesus, Maria og
Judas, medlemmene i koret og orkesteret, brannmenn og
de som hjelper deg til sitteplassen din. Alle må være født i
Oberammergau eller ha bodd der i minst 20 år.

I 1634 holdt de derfor løftet sitt og fremførte spillet som de
hadde lovet. Spillet ble fremført på kirkegården, over gravene
til ofrene for pesten. I over 380 år, nesten uten avbrudd har
de fremført pasjonsspillet hvert 10. år.

Landsbyen ligger ca 1 time sør for München i den maleriske
Ammer dalen ved foten av Kofel fjellet. Den er omgitt av
Ammergau alpene. Den er ikke bare kjent for pasjonsspillet,
men også for de ﬂotte veggmaleriene på mange av husene.
Treskjæring er også en stor kunst i dette området og en
ﬁnner et stort utvalg av treﬁgurer til salgs i butikkene der.
Innbyggerne i Oberammergau kombinerer kunst og tradisjon
med deres hengivenhet til religion og gjestfrihet.

Når det nå vises for 42. gang blir det sett på som det viktigste
spillet i verden, og den lille landsbyen i Bayern forventer ca.
500.000 besøkende i forbindelse med forestillingene.

10

knappe 5 måneder blir det trangt om plassene på hoteller og
severdigheter i områdene rundt Oberammergau. Vi føler
likevel at vi har fått på plass gode hoteller og spikret gode
program på alle turene våre.
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7. - 14. juli

Pasjonsspillet i Oberammergau &

MAYRHOFEN
Omkranset av snødekte alpetopper, midt i hjertet av Tyrol ligger
Mayrhofen i Zillertal. Her blir det fjellturer og naturopplevelser
før ferden går til Oberammergau og Pasjonsspillet.
Vi ﬂyr fra Gardermoen til München kl
11.35. I München setter vi oss i bussen
og kjører direkte sørover mot alpene og
krysser grensen til Østerrike. Etter en to
timers busstur er vi fremme i Mayrhofen
hvor vi skal bo i 4 netter på Hotel
Neuhaus midt i den lille alpelandsbyen
innerst i Zillertal.

egenhånd. Hotellet har basseng og
spaavdeling så her ligger alt godt til rette.

Mayrhofen er et godt utganspunkt for
fjellturer og alt ligger til rette for de
som vil ta beina fatt og vandre i alpene.
Det er kun få meter fra hotellet til
kabelbanene som tar deg opp i godt
egnet turlandskap. To hele dager er
satt av til fjellturer. De som ikke ønsker
lange vandreturer kan ta banen opp i
fjellet, nyte utsikten for så å ta banen
ned igjen. Du kan også velge å bli igjen
i den lille byen og tilbringe dagene på

Etter oppholdet i Mayrhofen går turen
mot spillbyen Oberammergau. På veien
dit blir det tur med museumstoget,
Achenseebahn og båttur på Achensee.
Ved Innsbruck skal vi besøke den
storslåtte Bergiselbakken.

0

8 dagers tur

Pris fra Oslo:

21.950,-

Pristillegg:

1.500,- tilslutning fra andre byer
i Sør-Norge.
1.950, for enkeltrom.

En av dagene blir det busstur til Italia.
Vi krysser grensen over det mektige
Brennerpasset. Vi kommer så til den
lille byen Vipiteno hvor vi har litt tid
på egenhånd.

Vi skal bo i to netter i en av de små
landsbyene like i nærheten av
Oberammergau. På selve spilldagen
kjører vi inn til byen etter frokost.

Du får du god tid til egne opplevelser
før vi ﬁnner plassene i amﬁet.
Pasjonsspillet begynner kl. 14.30 og
varer til ca. kl. 22.30. Midtveis i spillet
blir det tre timers middagspause.
Etter avsluttet forestilling kjører vi
tilbake til vårt hotell for overnatting.
Neste dag besøker vi Ludvig II sitt slott
Linderhof før vi kjører nordover til
München. Her blir siste overnatting
før vi ﬂyr hjemover til Norge igjen.
Flyavgang fra München kl 15.55.
Ankomst Oslo kl 18.05.

TURTEAM:
Inger og Arne Berge.

DERLAND
Turprisen Fly Oslo-München t/r, overnatting med halvpensjon,
transport,
inngangspenger,
guiding
og
billetter
iht.
inkluderer:
program, tekstbok på norsk, reiseledertjenester fra norsk GIA TYSKLAND
turteam.
TSJEKK
LUX.

Ikke
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til måltidene, forsikringer.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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6. - 12. august

Pasjonsspillet i Oberammergau &

BODENSJØEN II
Omgitt av praktfull natur og historiske byer ligger Bodensjøen
fordelt mellom tre land. Fine dager i dette populære området
kombinert med Pasjonsspillet i Oberammergau gjør denne
turen til en komplett opplevelse.
Fly med KLM fra via Amsterdam til
München torsdag morgen. Turen går
så sør-vestover til sjøen som ligger
fordelt mellom Tyskland, Østerrike og
Sveits. Vi skal bo i 4 netter i Konstanz,
den største byen ved sjøen, helt sør i
Tyskland rett ved grensen til Sveits.
Vi har 3 hele dager til rådighet i dette
ﬂotte området. Vi skal ha daglige
utﬂukter med buss. Det blir tur til
blomsterøya Mainau. Den 45 hektar
store øya er med sitt slott og imponerende parkanlegg Bodensjøen største
turistattraksjon og vel verdt et besøk.
Vi skal kjøre rundt store deler av sjøen

0

7 dagers tur

Pris fra Oslo:

22.950,-

Pristillegg:

1.500,- tilslutning fra andre byer
i Sør-Norge.
1.950,- for enkeltrom.
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og besøke byer som Lindau, Meersburg
og Stein am Rhein, den sveitsiske
bindingsverksbyen ofte omtalt som
den vakreste byen ved Bodensjøen.
En båttur får vi også tid til før vi setter
kursen østover mot Oberammergau.
Vi skal bo to netter i den kjente vintersportsbyen Garmish Partenkirchen
ca 2 mil sør for spillbyen. På veien dit
blir det stopp på Ludvig II sitt slott,
Linderhof som ligger i dette området.
Middag på hotellet om kvelden.
På selve spilldagen kjører vi inn til byen
etter frokost. Du får god tid til egne
opplevelser før vi ﬁnner plassene i

amﬁet. Forestillingen starter kl. 14.30
og avsluttes ca. kl. 22.30.
Midtveis i spillet blir det en tre timers
middagspause. Etter avsluttet forestilling kjører vi tilbake til vårt hotell
for overnatting.
Neste morgen kjører vi til ﬂyplassen
ved München hvor det er avgang med
KLM til Amsterdam kl 11.50.
Fly videre fra Amsterdam tilbake til
Norge.

TURTEAM:
Tone og Arne Sørås

PO
Turprisen Fly Oslo-München t/r, overnatting med halvpensjon, DERLAND
inkluderer: transport, inngangspenger, guiding og billetter iht.
GIA TYSKLAND
program, tekstbok på norsk, reiseledertjenester fra
norsk turteam.
TSJEKKIA
LUX.
S
Ikke
Øvrige måltider, drikke til måltidene, forsikringer.
ØSTERRIKE
Ø
STER
RR
RR
KE
E SSV
inkludert:
UN
SVEI
VE
EITS
EI
TS
SVEITS
Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

SLOVENIA
SLOV
SL
S
LO
L
OVE
OV
EN
N
KROATI

9. - 16. august

Pasjonsspillet i Oberammergau &

PRAHA II
Storbyen Praha med Karlsbroen og sin fantastiske
arkitektur, ﬂotte naturopplevelser i Tyrol og turens
høydepunkt, pasjonsspillet i Oberammergau.
En reise med store og varierte opplevelser.
Vi ﬂyr fra Oslo direkte til Praha.
Flyavgang fra Gardermoen kl 16.45.
I Praha møter vi vår norsktalende
guide som skal være med oss under
hele oppholdet i Tsjekkia.

Middagscruise på elven, klassisk
konsert i synagogen og utﬂukt til
krystallfabrikken i Nizbor får vi også
tid til på disse innholdsrike dagene
i Tsjekkia.

Tsjekkias hovedstad er av mange
omtalt som Europas vakreste storby.
Vi skal bo sentralt i byen i 3 netter og
har to hele dager til rådighet i denne
vakre byen med sine mange spir og
imponerende bygninger. Guiden vår
tar oss med på en vandring i byen og vi
får se den store borgen som ruver over
byen, Karlsbroen som krysser elva
Moldau og vi skal rusle i den godt
bevarte gamlebyen.

Turen går så videre sørover forbi
Bayerens hovedstad München til
Oberammergau. Vi skal bo i to netter i
en av de små landsbyene like i nærheten
av den lille berømte byen. På selve
spilldagen kjører vi inn til sentrum etter
frokost. Du får du god tid til egne
opplevelser før vi ﬁnner plassene i
amﬁet. Pasjonsspillet begynner
kl. 14.30 og varer til ca. kl. 22.30.

0

8 dagers tur

Pris fra Oslo:

20.500,-

Pristillegg:

1.500,- tilslutning fra andre byer
i Sør-Norge.
2.600,- for enkeltrom.

Midtveis i spillet blir det tre timers
middagspause. Etter avsluttet forestilling kjører vi tilbake til vårt hotell
for overnatting.
Vi forlater Oberammergau men skal
ha to overnattinger til i Tyrol hvor vi
får oppleve mer av den avslappende
atmosfæren i dette spektakulære
alpelandskapet. Fly hjem til Norge
direkte fra München.
Flyavgang kl 16.30 og ankomst
Gardermoen kl 18.45.

TURTEAM:
Solveig og Svein Granerud

P

DERLAND

Turprisen Fly Oslo-Praha og München-Oslo, overnatting med
inkluderer: halvpensjon, 1 lunsj, transport, inngangspenger,
guiding og billetter iht. program, tekstbok på norsk,
reiseledertjenester fra norsk turteam.

GIA

Ikke
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til måltidene, forsikringer.

KE
E

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

TYSKLAND

TSJEKKIA

LUX.

SVEI
SV
S
VE
EITS
EI
TS
SVEITS

ØSTERRIKE
Ø
STER
RR
RR
U

SLOVENIA
SLOV
SL
S
LO
L
OVE
OV
EN
N
KROAT
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Her følger en oversikt over turer med ledige plasser. Det er kun noen få ledige plasser på hver tur.
Ta kontakt for å få tilsendt program eller se fullstendig oversikt over alle våre turer på: plussreiser.no.

15.-21.
mai

OBERAMMERGAU & SALZBURG

0

Vi starter med ﬁne dager i Mozarts fødeby, Salzburg. Vi får oppleve byen og
området rundt før turen går videre til Oberammergau. Fly fra Norge til og fra
München.

Turteam:

Oddvar Søvik og Liv Kaland Fjellstad

Få plasser igjen

21.-28. OBERAMMERGAU & GARDASJØEN OG VERONA
Fly fra Norge til Milano. Opphold ved Gardasjøen med utﬂukter til Venezia
mai
og Verona før pasjonsspillet. Siste dagen blir det program i München

0

med fokus på den jødiske historien. Fly hjem fra München.

Turteam:

Brynhild og Jan Heitmann

Få plasser igjen

29. mai OBERAMMERGAU & SYKKELTUR LANGS DONAU
dager på sykkelsetet i vakre naturomgivelser langs Donau.
7. juni 4Overnatting
i småbyer underveis. Turen går videre til Oberammergau.

0

Turteam:

Etter spillet blir det to overnattinger i Seefeldt med mulighet for fjellturer.
Fly fra Norge til og fra München.

Kørner Høie og Geir Sandvik

31. mai- MED VÅRT LAND TIL OBERAMMERGAU OG ITALIA
7. juni Fly fra Norge til München før turen går videre til Oberammergau.

14
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0

Etter spillet kjører vi sørover til Italia og Gardasjøen. Her blir det utﬂukter
til Venezia og opera i Verona. Fly hjem fra Milano.
Turen går i samarbeid med Vårt Land.

Turteam:

Jan Arild Holbek og Jan Magne Linnsund

7.-18.
juni

OBERAMMERGAU & BERLIN OG I LUTHERS FOTSPOR

Få plasser igjen

b

Busstur med avreise fra ﬂere steder i Norge. Turen går gjennom Danmark til
Tyskland og Berlin og Weimar. Her blir det fokus på Luther og hans liv.
Videre sørover til Oberammergau. Etter spillet kjører vi nordover igjen.
Kielferja tilbake til Norge.

Turteam:

Solveig og Sveien Granerud og Kurt Andre Henriksen

13.-21.
juni

MED RADIO ØST TIL OBERAMMERGAU

Få plasser igjen

b

Buss fra Oslo til Gøteborg, båt til Kiel. Tur gjennom Tyskland til Oberammergau.
Etter pasjonsspillet blir det to netter i Salzburg før vi kjører nordover igjen.
Ferje fra Kiel til Gøteborg, og buss tilbake til Oslo.
Turen går i samarbeid med Radio Øst.

Turteam:

Reidun Guldhaug og Geir Sandvik

7.-14.
juli

OBERAMMERGAU & MAYRHOFEN

b0

Vi starter turen med fjellturer og vakre naturopplevelser i hjertet av Tyrol,
Mayrhofen i Zillertal. Det blir også en utﬂukt til Italia før turen avsluttes med
pasjonsspillet. Fly fra Norge til og fra München.

Turteam:

Inger og Arne Berge

9.-18.
juli

OBERAMMERGAU & BERLIN OG LUTHER

b0

Turen går med buss fra ﬂere steder i Norge og med ﬂy tilbake fra München.
Busstur gjennom Danmark til Tyskland og Berlin. 2 dager her før vi vandrer i
Luthers fotspor i Wittenbergområdet. Turen avsluttes med pasjonsspillet.

Turteam:

Karl Johan Hallaråker og Ingebjørg Berstad Torp

Få plasser igjen

17.-29.
juli

MENIGHETSTUR TIL OBERAMMERGAU OG TYROL

b

Busstur fra Rogaland. Tur gjennom Danmark og Tyskland til Oberammergau.
Opphold i Østerrike i Zell am See og Salzburg før turen går nordover igjen.
Hjemreise med båt fra Hirtshals til Stavanger.

Turteam:

Oddgeir Vigrestad, Reidar Varhaug og Gaute Rasmussen

19.-26. OBERAMMERGAU & DOLOMITTENE II
Turen starter med pasjonspillet i Oberammergau. Videre kjører vi sørover mot
juli

0

Puster-dalen i hjetet av Dolomittene. Her har vi satt av dager til vandrerturer i
fjellet. Mulighet for både korte og lange turer. Fly fra Norge til og fra München.

Turteam:

Kurt Andre Henriksen og Sveinung Fjelde

2.-9.
august

OBERAMMERGAU & WIEN OG SALZBURG

0

Vi starter med pasjonsspillet og reiser så videre til Østerrike. Stopp ved Achensee
på vei til Salzburg. Etter oppholdet i Salzburg går turen videre til hovedstaden.
På veien blir det elvecruise på Donau. I Wien blir det blant annet rundtur med
lokalguide og en ekte Wienerkonsert. Utreise med ﬂy til München, retur fra Wien.

Turteam:

Kjersti Marken og Solveig Leithaug

6.-12.
august

OBERAMMERGAU OG BODENSJØEN II

0

Fly fra Norge til München. Det blir ﬁre overnattinger ved Bodensjøen med
program i området før turen går til Oberammergau og pasjonsspillet.
Fly hjem fra München.

Turteam:

Arne og Tone Sørås

7.-14.
august

MED VÅRT LAND TIL OBERAMMERGAU & ITALIA

0

Vi starter med pasjonsspillet og reiser så sørover til Italia og Gradasjøen.
En av dagene blir det utﬂukt til Verona hvor vi blant annet skal få oppleve
opera i Arena di Verona. Fly hjem fra Milano.
Turen går i samarbeid med Vårt Land.

Turteam:

Kirsten og Terje Fonk

9.-16.
august

OBERAMMERGAU & PRAHA II

0

Fly fra Norge til Tsjekkias hovedstad, Praha. Her blir det guidet rundtur i byen,
elvecruise på Moldau, utﬂukt til krystallfabrikk og middager på lokale restauranter. Videre går turen til Oberammergau og pasjonsspillet, før vi avslutter
med et opphold i Tyrol. Fly hjem fra München.

Turteam:

Solveig og Svein Granerud

18.-25. NYTT I UKA TIL PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU
august Fly fra Ålesund via Oslo til München. Overnatting og program i Innsbruck før

0

pasjonsspillet. Videre går turen til Salzburg og Wien. Program i begge byene
med guidede rundturer og mulighe for klassiske konserter. Fly hjem fra Wien.
Turen går i samarbeid med lokalavisen Nytt i Uka i Ålesund.

Turteam:

Arne Tunheim og Helge Dimmen

27.sept.- OBERAMMERGAU & SALZBURG OG INNSBRUCK
2. okt. Fly fra Norge til München. Vi starter turen med program i Innsbruck før vi

0

kjører til Oberammergau. Etter pasjonsspillet besøker vi Seefeldt og Salzburg
før vi ﬂyr tilbake til Norge fra München.

Turteam:

Harald Svendsen og Åsmund Steinnes
| PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2020 |
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Bibelferie i syden
Bibelferie i syden er et begrep som etter mønster fra bibelcampene i Norge
blir arrangert som trivelige ferieopphold i Syden. Her får du sol, bad og gode
temperaturer samtidig med at du kan få åndelig påfyll og fellesskap.
Hver dag starter med morgensamling eller bibeltime. Om kveldene har
vi ulike samlinger som hyggesamvær, temakvelder og lignende. Dagene
disponerer du selv. Av og til legger vi opp fellesutﬂukter, fellesmåltid og
andre sosiale treffpunkt.
Formålet med disse reisene er at våre gjester skal oppleve å få påfyll
til tanke og kropp.
Tilbudene fra våre turteam er mange underveis på turene. Med turteam
mener vi reiseledere, predikanter og andre som strekker seg langt for at
du skal få en trivelig og minnerik ferie.
Velkommen på Bibelferie!

16
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29. august - 5. september

Bibelferie ved Adriaterhavet

KROATIA
En reise til Kroatia inneholder krystallklart vann, idylliske middelalderbyer,
kulinariske nytelser og en vennlig og gjestfri befolkning. Velkommen!
Vårt reisemål er Makarska Riviera og
byen Makarska som er en hyggelig liten
havneby. Den dramatiske kystlinjen der
havet møter det imponerende fjellmassivet kan ta pusten fra den mest
bereiste. Her blir du møtt du av nydelige
strender der du kan koble av med sol og
bad. Det er heller ikke langt til spennende
utﬂuktsmål i de vakre omgivelsene.
I området ﬁnnes det ﬂere vakre kirker
som speiler byens historie, ikke minst
gjennom bevarte kunstverk av lokale
kunstnere. Benytt anledningen til å
besøke fransiskanerklosteret og det som
sies å være verdens største utstilling av
skjell med ﬂere tusen ﬁne eksemplarer.
Vårt Hotell er Hotel Valamar Meteor
som ligger supert til ved strandpromenaden i Makarska. Hotellet består av en
hovedbygning samt to ﬂøyer. Hotellet
har enkelt- og dobbeltrom med
satellitt-TV og minibar, gratis WiFi, luftkondisjonering og safe, samt hårføner,
badekar/dusj og wc. Balkong; noen er

0
8 dager

Fly fra
Oslo
Bergen
Ålesund
Stavanger
Trondheim
Kristiansand

Dag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

Avgang
kl 07:50
kl 08:00
kl 16:10
kl 07:05
kl 15:20
kl 19:35

Flytid
2t 50 min
3t 00 min
3t 10 min
2t 45 min
3t 15 min
2t 35 min

ganske små. Rengjøring 7 g/uke. Noen
av rommene har vegg til vegg teppe.
Saltvannsbasseng, gratis solstoler og
parasoller. Badehåndklær mot depositum.
Poolbar, Jacuzzi, bufférestaurant og
kafé. Underholdning enkelte kvelder
i uken. Gratis WiFi i hele hotellet, og
internetthjørne.
Under oppholdet vil vi tilby ﬂere
spennende utﬂukter som f.eks:
Dubrovnik – Kroatias stolthet. En
spennende by som står på UNESCOs
verdsarvliste.
Hvar – Øya som er kjent for sine lilla
felt av lavendel og koselige byer med
fantastisk arkitektur.
Historiske Trogir & Krka nasjonalpark: Byen Trogir står på Unescos
verdensarvliste. Byen er omkranset av
en ringmur og langs brosteinsgatene
ligger gamle steinbygninger. Du kan
Hjemkomst
kl 14:20
kl 23:15
kl 15:00
kl 22:10
kl 14:05
kl 01:35 (6/9)

Pris:

besøke katedralen med den berømte
portalen av Master Rodowa, Cipiko
Palace og Benediktinerklosteret. Etter
dette fortsetter vi til nasjonalparken
Krka som har en uvanlig rik ﬂora og fauna.
Her ﬁnner du et ﬂertall imponerende
fossefall.
Dette er et utvalg av utﬂuktene som en
kan ta i Kroatia. Hvilke utﬂukter som er
aktuelle for gruppen får du informasjon
om på reisemålet. Utﬂuktene bestilles og
betales med kort på reisemålet.
Diverse opplysninger:
Temperatur: Gjennomsnittlig
dagstemperatur er 25 grader, og
badetemperatur ca 23 grader.
Valuta: HRK – Kroatiske Kuna
Tidsforskjell: Ingen

TURTEAM blir forkynner i NLM,
Wenche Lunde og vår erfarne reiseleder Helge Hansen fra Sørlandet.
ØSTERRIKE

14.350,-

SLOVENIA

Pristillegg: 3.700,- for enkeltrom
(begrenset antall).

Flytillegg 250,- fra Stavanger
pr. person: 450,- fra Kristiansand, Trondheim,
Vi tar forbehold om tidsendringer. Innsjekking starter 2 timer før avreise,
Bergen og Ålesund.
stenger 1 time før. Begrenset med plasser fra den enkelte ﬂyplass.

KROATIA

TALIA

Turprisen Flyturen Norge – Kroatia t/r, bussturen til og fra ﬂyplassen, Ikke
Tips til hotellbetjeningen, utﬂukter. Bruk
inkluderer: mat på ﬂyet, opphold i dobbeltrom, 7 frokoster og 7 middager, inkludert: av solstoler på stranden. Øvrige måltider.
ﬂyavgifter, reiseledertjenester fra et allsidig turteam.
Flytillegg fra enkelte avreiseplasser.
Vilkår:

18

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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15. - 24. september

Bibelferie på Costa Blanca

ALBIR
Costa Blanca, den hvite kysten, har fått sitt navn fra sine hvite strender. Den vakre
og kuperte kysten nord for Alicante er berømt for sitt solsikre og behagelige klima.
Vårt reisemål er Albir som er en rolig
og vakker kystby ved Middelhavet med
ca. 9500 fastboende innbyggere. Albir
er midt i”det norske Spania”. Her er det
trivelig miljø, naturskjønt og gode turmuligheter. Stranden heter “Playa de
Racó de l’Albir” og er ca. 590 meter lang.
Stranden har fått den ettertraktede EU
Blue Ribbon prisen årlig siden 2001.
Det betyr rent vann og godt vedlikeholdt
strand. (Rullesten). Området har
spennende historie og er et eldorado
for den kulturinteresserte turist.
Vårt hotell i Albir heter Albir Playa
Hotel & Spa. Et 4-stjerners hotell som
ligger i et rolig område. Hotellet har et
koselig bassengområde med solsenger,
parasoller og bassengbar. Det er kun en
kort spasertur for å komme til stranden.
I hotellets nærområde ﬁnnes et stort
utvalg av restauranter og butikker.
Hotellet tilbyr restaurant, bar, vaskeriservice, treningsrom, sykkelutleie og
spa. WiFi i fellesområdene. Alle rom har
aircondition og sentralvarme, minisafe,
minibar, telefon og tv, WiFi, bad/dusj/
hårføner og wc.

0

Utﬂukter/ting å gjøre:
I løpet av oppholdet i Albir vil det bli
gitt tilbud om spennende utﬂukter med
variert program.

Diverse opplysninger:
Temperatur: Dagstemperatur på ca 30
grader og badetemperatur ca 21 grader.

Guadelest er Spanias tredje største
turistmål. En liten landsby 590 m.o.h.
I byen bor ca. 200 innbyggere, og for å
komme inn til byen må en gå det siste
stykket. Turen er verdt strevet! Her er
nydelig utsikt og utallige fotomotiv. Inne
i byen er det koselige trange steinbelagte
smug med kafeer og håndarbeidsbutikker.

Kommunikasjonene med nabobyene
er god. Avstanden til Benidorm er bare
ca. 5 km, og bussen til nabobyen Altea
tar mindre enn 10 minutter.

Altea er en sjarmerende middelhavsby
med gammel bebyggelse, trange gater
og koselige torg.
Pastor Strømmes Minnekirke. Vi tar
”kirkebussen” til gudstjeneste. Her blir
det også kirkekaffe og mulighet for å
besøke Solgården som ligger rett ved
kirken.
Sjømannskirken i Albir ligger bare
10-15 minutters spasertur unna hotellet,
og det er alltid koselig med besøk i kirken.

Valuta: Euro
Tidsforskjell: Ingen

Flytider
Tirsdag 15. september
Avreise fra Gardermoen
Ankomst i Alicante

Torsdag 24. september
Avreise fra Alicante
Kl. 15.40
Ankomst på Gardermoen Kl. 19.20

TURTEAM Bibelskolelærer,
forkynner og forfatter, Jens Petter
Jørgensen, sammen med Hilde
Gjengedal og Gudrun Longva,
sangevangelister fra Sunnmøre.
Det vil bli tilbud om samlinger morgen
og kveld.

10 dager

Turprisen Flyreisen Oslo – Alicante – Oslo inkl. ﬂyavgifter, transport
inkluderer: t/r ﬂyplass – hotell, overnatting i dobbeltrom, 9 frokoster,
9 middager, norske reiseledere og talere.

12.950,-

Ikke
inkludert:

Mat på ﬂy (Mat fås kjøpt om bord.)., utﬂukter, tillegg for
enkeltrom, drikke til middagene, tips, reiseforsikring.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Pris fra
Oslo:
Pristillegg: 1.500,- tilslutning fra andre byer
i Sør-Norge.
2.950,- for enkeltrom.

Kl. 11.30
Kl. 15.15

UGAL

SPANIA
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Bibelferie ved Middelhavet

KYPROS
Kypros blir kalt for solens
og kjærlighetens øy.

Med 340 soldager i året, kan du ikke få et bedre ferieparadis.
Her skinner sola varmt og stabilt til langt oppunder jul.
Og i september, oktober er Middelhavet på sitt varmeste!
Kypros er også en historisk øy. Strategisk plassert langt
inne i Middelhavet. Vi vet at Paulus var på øya på sin
første misjonsreise (Ap.gj 13, 4-12). Og fra denne øya
kom hans medarbeider, Barnabas (trøstens sønn).
I år blir det tre turer til øya. To av gruppene på hotell
Cavo Maris og en på Golden Coast i Fig Tree Bay.

Fig Tree Bay har et tørt værlag, og den fremherskende
vindretningen er fra land, noe som gir et ekstra rent og
klart vann! Her kan du hvile og slappe av, og gå småturer
i naturområdene bak kyststripa. I tillegg får du fellesskapet med andre gjester fra hele landet da vi hver dag
samles til bibelsamlinger på formiddag og hyggesamvær
med tema, skjemt og moro på kveldene.

Velkommen til solfylte Bibelferiedager på Kypros!
Flytider

Utﬂukter

Årets turer til Kypros vil bli med ﬂy fra Oslo, Gardermoen
direkte til Kypros.
Vi ﬂyr med Norwegian og vil kunne tilby tilslutning fra andre
steder i landet hvor Norwegian har ﬂyvninger. (Med tilslutning
kan du på avreisen sjekke inn bagasjen på din ﬂyplass og
hente den ut igjen når du lander på Kypros.) Vi har utreise på
lørdag og hjemreise på tirsdag. Da slipper du overnatting på
Gardermoen på hjemreisen.

Kypros er en spennende og historisk øy. Vi tilbyr derfor ﬂere
utﬂukter i løpet av ditt ferieopphold her. Vår fantastiske
utﬂuktsguide, Ellen Hekne, vil også i år lage spennende
utﬂukter som hun presenterer for gruppen på Kypros.
Utﬂuktene bestilles og betales på reisemålet i Euro. Prisen vil
være fra 30-65 Euro, og kan betales kontant eller med kort.

Trenger du briller?

Sted
Dag
Avgang Reisetid Ankomst Oslo
Larnaca Tirsdag 13.05
4t 45
16.50

Vi har gjennom mange år brukt tilbudet om synstest og
brillekjøp hos Kanaris Optic i Paralimni. Mange har benyttet
seg av dette og kommer hjem med gode, ﬂotte briller som
ligger langt under norske priser.
Også i år vil vi gi gruppene våre denne muligheten.

Vi tar forbehold om tidsendringer. Innsjekking starter 2 timer
før avreise, stenger 1 time før.

Sanger i Syden

Sted
Oslo

Dag
Avgang Reisetid Ankomst Larnaca
Lørdag 14.25
4t 45
20.00

Gjennomsnittlig temperatur Luft:
Vann:
September
29 grader 25 grader
Oktober
24 grader 25 grader

Valuta: EURO
Tidforskjell: Pluss 1 time.
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Et populært innslag under Kypros-oppholdet har vært sangkveldene som vi arrangerer for våre gjester som er på Kypros.
Det er samlinger en varm, stjerneklar septemberkveld hvor
sangen får god plass.
Først er det et deilig måltid – før vi stemmer i en frydesang!
Vi vil arrangere Sanger i syden søndag 20. september for de
to gruppene som er på Kypros da.

12. - 22. september / 3. - 13. oktober

Med sine grønne hager og gode
basseng ligger Hotell Cavo Maris
ﬂott til like ved stranden. Her ligger
alt til rette for en deilig ferie!
At hotellets ansatte og ledelse har
vennlighet og kundetilfredshet som
sitt varemerke merkes fort. Her blir du
behandlet som en venn!
Cavo Maris er et ﬁrestjerners hotell
som ligger ca 1,5 km fra Protaras
sentrum.
Hotellet ble bygget i 1991 og har blitt
kontinuerlig renovert. Det ligger ﬂott
til i rolige omgivelser ved stranden.
Hotellet i utkanten av Protaras har
bassengområde med gratis solstoler
og parasoller. Poolbar. Snackbar/kiosk
på stranden med snacks og drikke.
En buffé- og en à la carte-restaurant.
Gratis Wi-Fi på anlegget.
Velværesenter med innendørsbasseng
og jacuzzi, badstue, dampbad og
massasje mot avgift. Gratis trimrom.
Ca. 100 m til supermarked, ca. 100 m

Kypros – Fig Tree Bay

CAVO MARIS

til bussholdeplass og ca. 10 minutters
kjøring til Ayia Napa.
Dette er et hotell med 6 etasjer og det
har ikke leiligheter, men enkle eller
doble rom. Rommene har Satellitt-TV.
Kaffe-/tefasiliteter. Gratis safe.
Luftkondisjonering mot avgift.
Tom minibar kan brukes gratis som
kjøleskap. Strykejern kan lånes.
Dusj og wc, hårføner. Balkong, noen
med full eller begrenset havutsikt.
Rengjøring 7 ggr/uke.
På hotellet ﬁnnes det 24-timers
resepsjon, heis, bagasjerom,
konferanserom, luftkondisjonering,
internett, suvenirbutikk, restaurant,
bar, bassengbar, svømmebasseng,
hager, badstue, skjønnhetssalong og
frisør. I hver etasje ﬁnnes vannstasjon
hvor du kan fylle din vannﬂaske gratis
når du måtte ønske.

TUR 1:
12. -22. september
TURTEAM blir sangevangelistene
Marit Stokken Berland og Irene
Krokeide Alnes.
Sammen med dem blir også Kretsleder
i ImF Sør, Ragnar Ringvoll, og vår
erfarne reiseleder Jostein Mulelid.

TUR 2:
3. – 13. oktober
TURTEAM blir pensjonert
NMS-evangelist Klaus Muff,
vår erfarne reiseleder og tidligere
ansatt Marta Veivåg og Plussreisers
Sissel Stokset.

Turprisen Flyturen Oslo-Kypros t/r., bussturene til og fra
inkluderer: ﬂyplassen på Kypros, opphold i gode dobbeltrom,
10 frokoster, 10 middager, ﬂyavgifter, reiseledertjenester fra et allsidig turteam, safeboks, tips til
hotellbetjeningen.

0

11 dager

Pris fra
Oslo:

17.900,Inkl. frokost og middag alle dager.

Pristillegg:

1.500,- tilslutning fra andre byer
Ikke
i Sør-Norge.
inkludert:
3.600,- for enkeltrom (begrenset antall). Vilkår:

Forsikringer, utﬂukter, bruk av solstoler på stranden,
øvrige måltider og drikke til maten.

KYPROS

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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19. - 29. september

Kypros – Fig Tree Bay

GOLDEN COAST
Hotell Golden Coast Beach Hotel ligger ﬂott til rett ved stranden. Hotellet er
kjent for sin gjestfrihet, utmerkede fasiliteter og unike beliggenhet, og blir sett
på som et av de beste strandhotellene i Protaras. Her ﬁnner du også deilige
hager med solsenger og et ﬂott bassengområde.
Golden Coast Beach hotel er et
ﬁrestjerners hotell som ligger ca. ﬁre
km fra Protaras sentrum. Hotellet ble
bygget i 1987 og har blitt kontinuerlig
renovert. Det ligger ﬂott til i rolige
omgivelser ved stranden. Hotellet har
bassengområde med gratis solstoler
og parasoller. Hotellet ligger like ved
havnen til de lokale ﬁskerene og ved
St. Nicolas ﬁne blå og hvite kirke.
Gratis Wi-Fi på anlegget.
Velværesenter med innendørsbasseng
og jacuzzi, badstue, dampbad og
massasje mot avgift. Gratis trimrom.
Supermarked i hotellets kjeller.

Busstopp like utenfor hotellet som
tar deg med til Protaras, Agia Napa
eller Paralimni.
Hotellet har fem etasjer. Her er ikke
leiligheter, men enkle eller doble rom.
Rommene har satellitt-TV, kaffe-/
tefasiliteter, gratis safe og
luftkondisjonering. Tom minibar kan
brukes gratis som kjøleskap. Strykejern
kan lånes. Rommene har bad med wc,
dusj og hårføner. Balkong, noen med
full eller begrenset havutsikt.
Rengjøring hver dag.
På hotellet ﬁnnes det 24-timers
resepsjon, heis, konferanserom,

Avreise: Fra Oslo lørdag.
Hjemreise: Fra Larnaca tirsdag.

TURTEAM Turteam blir daglig
leder i Plussreiser, Aud Kindervåg
Halsne og hennes mann Johan Halsne
som er kretsleder i ImF Sunnmøre.
Sammen med dem blir også
Forsamlingsleder i Flekkerøy
bedehusforsamling, Aud Karin Kjølvik
Ringvoll.

Turprisen Flyturen Oslo-Kypros t/r., bussturene til og fra
inkluderer: ﬂyplassen på Kypros, opphold i gode dobbeltrom,
10 frokoster, 10 middager, ﬂyavgifter, reiseledertjenester fra et allsidig turteam, safeboks, tips til
hotellbetjeningen.

0

11 dager

Pris fra
Oslo:

17.900,Inkl. frokost og middag alle dager.

Pristillegg:

1.500,- tilslutning fra andre byer i Sør-Norge. Ikke
inkludert:
3.600,- for enkeltrom (begrenset antall).
Vilkår:

22 | PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2020 |

bagasjerom, internett, suvenirbutikk,
restauranter, bassengbar, svømmebasseng, hager, badstue, skjønnhetssalong og frisør.

Forsikringer, utﬂukter. Bruk av solstoler på stranden.
Øvrige måltider og drikke til maten.
På denne turen gjelder spesielle vilkår.

KYPROS

19. - 29. september

Med sine over tre hundre soldager i året
og de endeløse sandstrendene, kan
Andalucia med rette kalles Solkysten.

Andalucia er Spanias sydligste region
og grenser helt ned til Middelhavet.
Andalucia har vakker natur, ﬂotte
kulturskatter og imponerende
byggverk fra middelalderen.
Vi ﬂyr fra Oslo til Malaga hvor bussen
venter for å ta oss til hotellet hvor vi
skal være sammen i godt sosialt lag, og
med bibeltimer og kveldssamlinger. Et
besøk i El Campanario, sjømannskirken
på Solkysten er også inkludert i prisen.
Vi skal bo i Mijas Pueblo, en koselig og
idyllisk landsby som ligger i fjellsiden
med praktfull utsikt over Middelhavet.
Mijas Pueblo er en av de mest kjente
såkalte «hvite byer» i Andalucia. Byen
har et koselig sentrum med trange gater,
vakre torg, gode restauranter og butikker
for enhver smak. Hvis du har lyst til et
bad i Middelhavet, er det veldig enkelt
å ta en buss ned til stranden.

0

11 dager

Pris fra
Oslo:

12.950,Frokost og middag alle dager.
På denne turen gjelder spesielle vilkår.

ANDALUCIA

Hotel TRH Mijas ligger sentralt til i
Mijas Pueblo. Det har svømmebasseng,
et ﬁnt uteområde og koselige salonger.
Hotellet er et godt utstyrt 4-stjerners
turisthotell med karakter og personlighet.
Det er bygget i typisk Andalucia-stil og
utsikten over Middelhavet er særdeles
vakker! Dette er et sted med trivsel og
et ﬂott utgangspunkt for oppmerkede
stier i vakre omgivelser like utenfor
sentrum.
Utﬂukter
Det blir tilbud om dagsturer til Ronda,
Gibraltar og en tur til en liten by der
vi spiser middag hos lokale familier.
Disse utﬂuktene er ikke inkludert i
prisen. Nærmere informasjon om
påmelding og priser i forkant av turen.
Flytider
19. sept: Oslo - Malaga 11.40 - 15.45
29. sept: Malaga - Oslo 11.25 - 15.25

TURTEAM

Jan Gossner er aktiv pensjonist.
Han har vært studentprest, pastor i
Frikirken, rektor ved Høgskolen i
Staffeldts gate og er en beskattet
forkynner i ﬂere kristne sammenhenger,
blant annet i Oasebevegelsen.
Jørg Hadland er nylig pensjonert
lærer fra Lyngdal. Jørg er en engasjert
«medvandrer» og har ansvar for
turopplegg og sosiale samlinger.
Trond Hardeng er nå pensjonist
etter mange år som sokneprest i
Stavanger Domkirke. Tidligere har
han vært ungdomsprest KFUK-M,
menighetsprest Nestun, utdanningsprest på Modum, gen.sekr. Kirkens
Familierådgivning. Som pensjonist er
han veileder for kirkelig ansatte i
Stavanger bispedømme.

Turprisen Flyreisen Oslo - Malaga - Oslo inkl. ﬂyavgifter.
inkluderer: Transport t/r ﬂyplass - hotell, overnatting i
dobbeltrom på Hotel TRH Mijas, halvpensjon,
dvs. daglig frokost og middag, norske reiseledere
og talere.
AL

Pristillegg: 1.500,- tilslutning fra andre byer i Sør-Norge. Ikke
inkludert:
1.950,- for enkeltrom.
Vilkår:

Bibel- og opplevelsesferie i

SPANIA

Øvrige måltider, mat på ﬂyene, mat fås kjøpt
om bord, utﬂukter som tegnes og betales lokalt,
drikke til middagene, tips til sjåfører og hotellbetjening, 30 EURO,- pr. pers., reiseforsikring.
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Bussferie i kristen regi
Bussreiser i kristen regi gir en god og trygg sosial ramme rundt reisen.
Turmålene er like mangfoldige som opplevelsene det legges til
rette for av våre turteam.
Med bussferie i kristen regi gjennom Plussreiser kan du foreta en
bussreise direkte fra ditt hjemsted. Vårt samkjøringsopplegg gjør
at du nesten kan kjøre fra stuedøra hjemme.
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Nordsjøen

FINLAND
NORGE
SVERIGE

ESTLAND
LATVIA

DANMARK

LITAUEN

STORBRITANNIA

POLEN

NEDERLAND
BELGIA
LUX.

TYSKLAND

FRANKRIKE
SVEITS

TSJEKKIA
ØSTERRIKE
SLOVENIA

HVITERUSSLAND

UKRAINA
SLOVAKIA
UNGARN

MOLDOVA

ROMANIA
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2. - 8. juli

Sverige

LINA SANDELL
Lina Sandells sangskatt har vært til stor glede
i generasjoner. På denne turen får du innblikk
i bakgrunnen til mange av sangene hennes.
Tradisjonen tro blir det også i år tur til
Sverige og Lina Sandells rike. For 32. år
på rad tar vi turen østover på en av våre
mest populære turer gjennom årene.
Lina Sandell har gitt oss en ufattelig
sangskatt. Den har innhold som bærer
fra generasjon til generasjon. I sangboken ﬁnner vi hele 39 av hennes
sanger. Sangene hennes vil selvsagt
stå i fokus på denne turen.
Samkjøring med andre Plussreiseturer
til Oslo med avreise fra Trøndelag,
Møre, Bergen, Haugesund, Stavanger,
Sørlandet og Telemark. Overnatting i
Oslo på Holmenkollen Park Hotel.

b

7 dagers tur (5 dager fra Oslo)

Pris fra
Oslo:

9.950,-

Foto: Åsa Dahlgren

Neste morgen får vi med nye gjester fra
Østlandet og starter på turen til Sverige.
Vi skal bo i tre netter på Vrigstad
Vertshus i Småland. Disse dagene
skal vi til Frøderyd og besøke Lina
Sandell-museet og kirken hvor faren
hennes var prest. Vi skal også innom
kunstneren Eva Spongbergs hjem og
se hennes utstillinger og modeller. En
av dagene går turen nordover langs
Vänerens østkyst til Gränna. Her blir
det selvsagt tid til å handle polkagriser
som denne byen er så kjent for.
Etter oppholdet i Småland går ferden
nordover til Berg hvor det blir båttur på
Göta kanal – en av Sveriges mest kjente

turistattraksjoner. På veien mot
Borensberg passerer vi hele 9 sluser
og 2 akvedukter. Overnatting i Motala.
Oppholdet i vårt naboland er over og
vi kjører vestover igjen langs nordsiden
av Vänern, Vi krysser grensen og kjører
videre til Oslo hvor gjestene fra
Østlandet forlater oss før vi kjører opp
til Holmenkollen Park Hotel for middag
og overnatting. Neste morgen møter vi
ﬂere av våre busser på vei hjem.
Samkjøring hjemover til avreisestedet.

TURTEAM:
Jostein Mulelid, Signe Ferkingstad
og Øystein Blom.

Turprisen 6 overnattinger på dobbeltrom med dusj og wc
inkluderer: (Oslo 4), 7 middager (Oslo 4), 6 frokoster (Oslo 4),
2 lunsjer, inngangspenger i pakt med turprogrammet,
ferjebilletter, kaffe og småkaker når vi raster.

Priser fra 12.250,- Trøndelag, Møre, Bergen,
andre byer: Haugesund og Stavanger.
11.950,- Sørlandet og Telemark.

Ikke
inkludert:

Øvrige måltid, drikke til maten, forsikringer.

Pristillegg: 300,- for enkeltrom pr. natt.

Vilkår:

Generelle vilkår, se side 58.
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RGE
SVERIGE
MARK

2. - 8. juli

Hotel Griffen

Sommertur til Danmarks østersjøperle med koselige ﬁskerlandsbyer,
særpreget kultur og byggeskikk.
Bornholm er det stedet i Danmark
som har ﬂest soltimer.
Samkjøring med andre Plussreiseturer
til Oslo med avreise fra Trøndelag,
Møre, Bergen, Haugesund, Stavanger,
Sørlandet og Telemark. I Oslo kommer
nye gjester om bord kl. 18.15 ved Thon
Hotel Opera. Siste etappe denne
dagen går til Sarpsborg hvor vi skal bo
en natt på Quality Hotel Sarpsborg.
Neste dag kjører vi mot Svinesund og
grensen til Sverige. Vi følger den svenske
vestkysten hele veien sørover til Malmö
før vi ut på ettermiddagen ankommer
havnebyen Ystad i Skåne. Her tar vi
ferjen til Bornholm og Hotel Griffen,
hvor vi skal bo i hele ﬁre netter.
Tre innholdsrike dager ligger foran oss.
Vi skal besøke Hammershus som var
et av Nordens mektigste forsvarsverk.
Små pittoreske byer som Svaneke og
Nexø med sine fargerike bindingsverk-

Solskinnsøya i Østersjøen

BORNHOLM

hus står også på programmet. Likeså
ﬁskeværet Gudhjem og en av øyas
rundkirker, samt utsiktspunktet
Rytterknekten hvor du i klart vær kan se
hele øya. Søndag skal vi til gudstjeneste
i den særpregede Nyker rundkirke.

Tirsdag morgen reiser vi med hurtigbåten inn til fastlandet igjen. Vi kjører
mot Malmø og over Øresundsbroen til
Danmark og hovedstaden København.
Her vil vi besøke sjømannskirken,
”Kong Haakons kirke". Kl 16.30 blir
det båtavgang med
DFDS sin ferge som tar oss tilbake til
Oslo. Vi legger til kai i Oslo neste
morgen og her møter vi ﬂere av våre
busser på vei hjem. Samkjøring
hjemover til avreisestedet.

TURTEAM:
Klaus Muff
Marta Veivåg
Svein Bjarne Aase

Turprisen 6 overnattinger på dobbeltrom/-lugar med
SVERIGE
inkluderer: dusj og wc, 7 middager (Oslo 5 middager),
6 frokoster, 1 kveldsmat, 3 lunsjer, inngangsPris fra
penger i pakt med turprogrammet,
Oslo:
ferjebilletter, kaffe og småkaker når vi raster.
DANMARK
Priser fra 13.450,- Trøndelag, Møre, Hordaland, og Rogaland Ikke
Øvrige måltid, drikke til maten, forsikringer.
andre byer: 13.250,- Sørlandet og Telemark.
inkludert:
PO
Pristillegg: 2.950,- for enkeltrom/lugar.
Vilkår:
Generelle vilkår, se side 58.
DERLAND
LAND
AND
1.100,- pr. rom for balkong og havutsikt
.
TYSKLAND
på Bornholm.

b

7 dagers tur

12.950,-

GIA
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2. - 8. juli

Oslo og områdene rundt

SOMMERTUR
TIL ØSTLANDET
Opplevelser i og rundt vår egen ﬂotte hovedstad. Med mellom annet besøk
på Slottet, Eidsvollbygningen, Oscarsborg festning og Prøysenhuset blir det
historie, kultur og natur på hjemmebane når vi legger turen til Østlandet.
Vi skal bo godt på Holmenkollen Park
Hotel med panoramautsikt over hovedstaden vår i 6 netter. Herifra blir det
daglige utﬂukter med buss. Om kveldene
blir det middag og samling på hotellet.
Med omvisninger både på slottet,
rådhuset og på operaen gjør vi oss
kjent med noen av de ﬂotte og viktige
bygningene i byen.
På dagsutﬂukt nordover skal vi innom
Eidsvollbygningen som ble restaurert
til grunnlovsjubileet i 2014. Vi kjører
videre til Rudshøgda. Her får vi en
guidet omvisning i Prøysenhuset, som
ligger rett ved den gamle husmannsplassen Prøysen, og som er et nasjonalt
kulturhus til ære for Alf Prøysen.

Det blir fokus på krigshistorie når vi skal
besøke Grinimuseet, den største tyske
fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig.
Vi skal også innom Akershus festning
og Hjemmefrontmuseet. Museet
ønsker å formidle kunnskap om
okkupasjonsårene og motstandskampen,
samt skape et levende inntrykk av
hvilken ulykke og fornedrelse en
okkupasjon er for et folk.
En av dagene kjører vi til Drøbak og tar
båten ut til Oscarsborg festing midt i
Drøbaksundet. Festningen er mest
kjent for senkningen av den tyske
krysseren Blücher i 1940. I dag er den
militære virksomheten lagt ned, og
festningen er åpen for sivile.

b

7 dagers tur

Turprisen
inkluderer:

Pris fra:

Bergen, Haugesund, Stavanger,
Trøndelag og Møre:

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til maten.

12.750,-

Pristillegg:

2.400,- for enkeltrom.

Vilkår:

Generelle vilkår side 58.

Sørlandet og Telemark:
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Dette er bare noe av det dere får
oppleve på denne innholdsrike uken
på Østlandet.
Turen til og fra Oslo går i samkjøring
med andre Plussreiserturer og har
avreise fra Ålesund, Trondheim, Bergen,
Haugesund, Stavanger, Sørlandet og
Telemark. Mulig med påstigning andre
steder langs ruten på vei til Oslo.

TURTEAM:
Reidun og Kurt Hjemdal
Jakob Middelthon

Bussturen i god turistbuss, 6 overnattinger med frokost,
7 middager, 1 lunsj, inngangspenger, båtbilletter og
guidede turer i henhold til program.

NORGE
SVE

DANMARK

13. - 17. september

Høstfarget fjellandskap, gode rom,
deilig mat, sang og musikk og godt
kristent fellesskap. Bli med på høsttur
til Bergo Hotell på Beitostølen.

Høsttur til

BEITOSTØLEN

Bli med på vår populære høsttur til Beitostølen. Vi kjører med
buss opp i fjellet hvor vi bor i 4 netter på Bergo Hotell. Det blir
samlinger i møterommet på hotellet både formiddag og kveld og
utﬂukter med buss i området. I tillegg er det mye tid til sosialt
fellesskap i hotellets fellesarealer. Frokost, lunsj og middag spiser
vi samlet i restauranten på hotellet. Fine Bibeltimer, sang og
musikk, skjemt og alvor. Tirsdag blir det utﬂukt til Brimiland.
På Brimi Fjellstugu får vi servert lunsj og litt orientering om
Brimiland.

Utreise
Buss 1: Avreise fra Jæren, Stavanger og Haugesund, lørdag
12. september. Middag og overnatting på Kinsarvik Fjordhotell
før de kjører videre til Beitostølen, søndag 13. september.

Buss 2: Avreise fra Stord og Bergen, søndag 13. september.
Buss 3: Avreise fra Oslo, søndag 13. september. (Turen fra og
til Oslo går med rutebuss. Bussbillettene er inkludert i turprisen)

Sørlandet: Mulig med tilslutning fra Sørlandet til Stavanger med
tog og bli med bussen videre derifra.
Hjemreise: Alle bussene kjører hjemover etter frokost torsdag
morgen 17. september. Gjester fra Sørlandet overnatter i
Stavanger, og har retur med tog neste morgen.

Program – Høsttur til Beitostølen
Søndag:

Onsdag:

18.30 Velkomstmiddag
20.00 Velkomstsamling

08. - 10.00 Frokost
10.00 Bibeltime
12.30 Lunsj
18.30 Middag
20.00 Hyggesamvær

Mandag:
08. - 10.00 Frokost
10.00 Bibeltime
12.30 Lunsj
18.30 Middag
20.00 Hyggesamvær

Tirsdag:
08. - 10.00 Frokost
10.00 Bibeltime
11.00 Felles utﬂukt inkl.
lunsj til Brimiland
18.00 Middag
20.00 Hyggesamvær

Torsdag:
08. - 10.00 Frokost
09.00 Hjemreise

TURTEAM:
Klaus Muff
Annbjørg Barane
Else Karin Stackbom
Svein Bjarne Aase
Reidar Varhaug

b

5-7 dagers tur

Turprisen
inkluderer:

Pris fra:

7.250,- (5 dager)
Oslo:
Stord:
7.350,- (5 dager)
Bergen:
7.250,- (5 dager)
Haugesund: 8.250,- (6 dager)

4/5 overnattinger på dbl rom m/ dusj og wc,
5/6 middager, 4/5 frokoster, 3 lunsjer, ferjebilletter,
kaffe og småkaker når vi raster underveis til og fra
Beitostølen, utﬂukt til Brimiland.

Pristillegg:

250,- for enkeltrom pr. natt.
Øvrige utﬂukter.

Vilkår:

Generelle vilkår side 58.

Stavanger:

8.350,- (6 dager)

NORGE

SVER
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Israel
Israel har mye å by på, enten man skal oppleve landet for første gang,
eller man har vært der mange ganger før.
Vi tar deg med på spennende reiser der du får oppleve landet og de
historiske stedene med Bibelen som guidebok. På ﬂere av turene blir du
mer kjent med vår tros jødiske røtter, og får et møte med Jesus-troende
jøder og arabere. Det er et land med mange naturperler fra sør til nord.
Vi har et stort tilbud av reiser der du kan få bli kjent med land og folk.
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KYPROS

SYRIA

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat
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3. - 13. april / 20.juni - 4. juli

Vår/sommer 2020 har vi tre familieturer å velge
mellom. Det er de populære familieturene i påskeog sommerferie med team Knotten&Morken og ny
tur med Jarle og Karina Waldemar i slutten av juli.

Familieturer til

ISRAEL
På turene med team Knottens &
Morken blir det bade – og feriedager
i tillegg til vandring i Jesu fotspor i
Galilea og Jerusalem. 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.

TURTEAM:
Evy-Gunn Knotten fra Sunnmøre

Oddfrid og Kjetil Morken fra

har vært ca 90 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 Älvangen ved Gøteborg og er
lærer for Multisportlinjen ved Sunnmøre
Folkehøgskule. Han har vært i Israel over
20 ganger. De er bosatt i Ulsteinvik.

Bryne har lang erfaring fra Israelsturer,
til sammen over 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.

0b

11 dagers Påsketur (NOEN FÅ LEDIGE PLASSER) 15 dagers Sommertur

Pris fra
Oslo:

Voksen: 21.950,-

Pristillegg:

Tilslutning fra andre byer på forespørsel.
7.350,- for enkeltrom (begrenset antall)

Ungdom: 20.750,-*
Barn 2-15 år: 18.950,-*

* på rom med 2 voksne.
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Turprisen var ikke klar ved trykking
av katalogen.
Kommer snart, så følg med på
plussreiser.no

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

21. - 30. juli

Familien Waldemar

Familieturene er en herlig blanding av ferie og
opplevelser og samler små og store i alle aldrer,
på tvers av generasjoner.
En opplevelse og investering for hele familien!
Waldemars familietur har to steder
som base på turen; ﬁre første nettene
på kibbutz ved Genesaretsjøen og fem
netter på hotell i Jerusalem.
Herfra blir det dagsturer til kjente
steder fra Bibelen, og søndagsskolens
fortellinger blir levendegjort gjennom
Jarles sprudlende, kreative og livsglade
formidling av tro og liv.
I tillegg til opplevelser i Galilea og
Jerusalem blir det bading i oase, tur til
Dødehavet og besøk i Betlehem. Etter
endt opplevelse- og badedager tilbys
fellessamlinger med opplegg for små
og store.

TURTEAM:
Jarle og Karina Waldemar har
sammen med sine tre barn base i
Drammen, hvor Jarle nylig er tilsatt
som hovedpastor for Filadelﬁakirken.
De er begge lærerutdannet og Karina
jobber for Waldemar Inspirasjon AS.
De brenner for å formidle evangeliet
og har gjennom de siste 15 årene laget
over 50 innholdsrike produkter med
kristen proﬁl, både for barn, unge og
voksne. Jarle er kjent for mange fra
sommerstevner og menigheter som
engasjert formidler og artist, og har
også turnert det meste av kirke-Norge.
Dette er deres andre familietur til
Israel.

Hjertelig velkommen til spennende reiser
for hele storfamilien!
Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, ﬂyavgifter kr 1650,- (pr. okt.
inkluderer: 19 – kan endre seg noe), opphold i dobbeltrom på
turistklassehoteller, halvpensjon (frokost og middag),
hele rundreisen med alle utﬂukter etter programmet,
Pris fra
Voksen: 21.450,inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår i
Oslo:
Ungdom: 20.650,- *
dagsprogrammet, norske reiseledere, skandinaviskBarn 2-15 år: 18.950,-*
talende guide.
Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotell,
6.050,- for enkeltrom (begrenset antall) inkludert: guide og sjåfør (ca. USD 70 pr. person fra fylte 13 år).

0b

10 dagers Sommertur

* på rom med 2 voksne.

Vilkår:

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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3. - 13. september

OPPLEV ISRAEL
PÅ EN NY MÅTE
Vi skal også få bli kjent med ﬂere israelere
under turen. Dette blir naturlig ﬂettet
inn i programmet. På turen får vi oppleve
«landet der det skjedde, skjer, og der
det kommer til å skje». Dette blir en
opplevelsesferie med tilbud om
bibeltimer underveis på turen.
Kom og bli med!
Vi starter turen i Jerusalem og besøker
først noen av de kjente plassene i byen,
før vi for fullt starter vår oppdagelsesferd i det helt unike Jerusalem. Vi
besøker område der renselsesbadene
var på Templets tid, Brichot Hatzån og
Betesda dammen. Vi får se Keiser
Hadrians 4 Triumpbuer, før vi går inn
under byen, og ser vannbassenger og
gatenivå fra Jesu tid. Det blir tilbud om
å besøke en messiansk menighet for de
som ønsker det. Et kort og viktig besøk
i Yad Vashem, Holocaust museet er
også planlagt. På veien til Galilea

Dette er en tur for deg som har vært
i Israel mange ganger før.
På denne turen får du oppleve nye
steder du trolig aldri har opplevd før.

besøker vi Dødehavet, Qumran, døpeplassen Kaser el Yahud, det blir en kort
tur i en Daddelpalme lund, og vi får se
den «Glemte Øy».
I Galilea besøker vi Safed, en av de 4.
hellige byene i Israel. Vi besøker ruinene,
av kanskje verdenshistoriens største
Korsfareborg. Deretter drar vi til Hazor,
som Jeremia profeterte over. Turen går
så til Dan, der vi ser «Abrahams port»
som er mer enn 3700 år gammel. Vi
kjører videre opp på Golanhøyden og
besøker kunstneren Gil i Kibutz Elrom.
På vei til Bental fjellet, stopper vi ved
minnesmerke for Chativa 7, Oz 77 i
Emek Habacha. Vi skal på en båttur på
Genesaretsjøen og vi besøker Magdala,
Saligprisningens berg, Tabgha og Jesu
egen by Kapernaum.
Videre skal vi besøke nasjonalparken
Kursi, Ein Gev og Poriya, hvor det

Danske Ordet & Israel har sitt hovedkvarter i nord. Vi går på en vandretur
ute i den Galileiske natur, skal se Arbel
høyden, med ruinene av hus og festning
i dets fjellvegg og den ﬂotte stien rundt
høyden. Et besøk til de varme kildene
«Chamei Tveria» har vi også med.
På veien til Netanya skal vi besøke noen
nye plasser som få har opplevd før.
Stikkord er Josefus og opprøret mot
romerne i år 66-73. Vi skal også se en
over 800 år gammel Korsfarer borg,
byene Akko og Haifa, Karmelfjellet og
Caesarea ved havet. Turen avsluttes
med en deilig fridag ved Middelhavet.

TURTEAM:
Charles og Bente Irene Hansen,
Ariel Frøytland
SY

Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv tur/retur, inkl. ﬂyavgifter kr
inkluderer: 1960,- (pr. sep. 19, kan endre seg), hele rundreisen med
alle utﬂukter etter programmet, opphold i dobbeltrom
på turistklassehoteller, halvpensjon på hoteller i Israel
(dvs. frokost og middag), inngangsbilletter til alle besøks
steder slik det fremgår av dagsprogrammet, norsk
reiseledelse og skandinavisktalende guide .

0b

11 dagers tur

Pris fra
Oslo:

23.790,-

Pristillegg:

Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
7.290,- for enkeltrom (begrenset antall). inkludert:

Vilkår:

For denne turen gjelder spesielle vilkår.
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Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til
hotellbetjening, guide og sjåfør ca. USD 95 pr. person.

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

16. - 27. september

På denne turen får du nyte varmen
og rolige dager i badebyen Netanya.
I tillegg får du være med på en
oppdagelsesferd i Israelsfolkets fotspor
fra Jordanelva til Jerusalem.
Programmet for denne turen er lagt opp
rundt det jødiske nyttår, derfor starter
vi turen med ﬁre dager i Netanya ved
Middelhavet. Her blir det tilbud om
bibeltimer, men det blir også god tid til
soling og bading enten i bassenget på
hotellet eller på den ﬁne badestranden.
Netanya har mye å by på med sin ﬁne
strandpromenade, ﬂotte parkanlegg,
butikker og marked.
Nyt varmen og solen.

BIBELFERIE MED
OPPLEVELSER

da de inntok landet. Vi drar videre til
Jeriko, verdens eldste by, som var den
første byen Israelsfolket inntok. Der vi
drar fram, kobles Bibelens Ord sammen
med plassene vi besøker. En virkelig
trosstyrkende opplevelse!
Turen går til Alon More og videre til
Shilo, der Tabernakelet stod. Så drar vi
til Judeas lavland og besøker plassene
Ashdod, Gat, Ekron og Beit Shemesh

som vi leser om i Samuelsboka. Deretter
stiger vi opp i Judeas høyland til Guds by,
og Israels evige hovedstad; Jerusalem.
Her besøker vi Kiryat Yarim, Peres Ussa,
Davids by, Tempelplassen, Yad Vashem
og Holocaust minnesmerket. De siste
to nettene bor vi i Tiberias. Vi besøker
Jesu by Kapernaum og Saligprisningens
berg og får nyte en fridag i Galilea med
tilbud om bibeltime.
Under turen vil vi også få møte, og bli
kjent med, ﬂere israelere. Dette blir
naturlig ﬂettet inn på passende dager
og kveldssamlinger.

Temperaturen på denne tiden er som
på veldig gode norske sommerdager.
Etter det jødiske nyttår, begynner vi på
en spennende oppdagelsestur i Israelsfolkets fotspor. Vi starter i Jordandalen,
i den nordlige delen av Dødehavet, det
laveste punktet på jorda. Her krysset
Israelsfolket Jordanelva og kom inn i
det hellige land. Vi stopper i Gilgal, der
Israelsfolket satte opp 12 minnesteiner

Velkommen med på en
uforglemmelig tur!

TURTEAM:
Jørgen W. Tønnessen og
Ariel Frøytland

S
Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, ﬂyavgifter kr. 1985,- (pr. des.
inkluderer: 19, kan endre seg), hele rundreisen med alle utﬂukter
etter programmet, opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag på hoteller
i Israel, inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det
fremstår av dagsprogrammet, norsk reiseledelse og
skandinavisktalende guide.

0b

12 dagers tur

Pris fra
Oslo:

21.750,-

Pristillegg:

Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
8.700,- for enkeltrom (begrenset antall). inkludert:

Vilkår:

For denne turen gjelder spesielle vilkår.

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

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat
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1.-10. oktober

Oppdag og opplev Israel –

BIBELENS LAND
Denne turen er beregnet på dem som har besøkt de vanligste stedene,
og som ønsker å utvide og fordype kjennskapet til Bibelen og landet.
Israel er Bibelens land. Landet kaster
lys over Bibelen, og Bibelen hjelper oss
til å forstå landet. Bibelen er blitt til i et
jordbrukssamfunn, med enklere former
for industri og handel. Jesu lignelser
gjenspeiler dette. Byene hadde en
annen karakter enn i vår tid. Geograﬁske
forhold spilte inn på språkbruken.
Når man er i landet, forstår man hva
det vil si å gå opp til Jerusalem og å gå
ned til Jaffa. Uttrykk som at «ørkenen
skal juble», blir forståelige i møte med
naturen. Bibelen taler om Israels nabofolk, både nære og fjerne nasjoner.
Landskapet tydeliggjør situasjonen
bak tekstene. Forholdet mellom jøder
og samaritanere er lettere å skjønne
med nye funn.

0b
Pris fra
Oslo:

11 dagers tur

24.750,-

Vi begynner med Jesu virke i Galilea.
Mye i evangeliene foregår i denne
landsdelen. Men her skjedde også viktige
møter mellom Israel og kananeerne.
På veien opp til Jerusalem stopper vi på
steder som viser egyptisk innﬂytelse for
3000 år siden, gresk påvirkning på Jesu
tid og samaritanernes by på Garisim.
Med utgangspunkt i Jerusalem, kan
en forstå mer av Jesu lidelse, død og
oppstandelse, Davids erobring av byen,
og bibelske hendelser i de tusen år etter
David. Funnet av Dødehavstekstene
kaster lys over overleveringen av Det
gamle testamentet og gir oss ny innsikt
om den religiøse situasjon på Jesu tid.
Et besøk i Bokens helligdom med det
store Jesaja-manuskriptet, og i Qumran
er derfor naturlig.

For denne turen gjelder spesielle vilkår.
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Turen vil gi et møte med de ulike tidsepokene i landet, de bibelske periodene
vil være de viktigste. Men vi møter også
bysantiske kirker og bygg fra muslimsk
tid. Det moderne Israel og Palestina
preger dagens landskap.

TURTEAM:
Magnar Kartveit

Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv tur/retur, ﬂyavgifter kr 1.985,inkluderer: (pr. des. 19, kan endres), 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 skandinavisktalende guide.

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
8.450,- for enkeltrom (begrenset antall). inkludert:
Vilkår:

Ved Dødehavet ligger også verdens
eldste by, Jeriko, og døperstedet.
Sakkeus og døperen Johannes er knyttet
til disse stedene. Kirken ble grunnlagt i
Jerusalem, men Peters dåp av Kornelius
i Cæsarea markerer overgangen til
«hedningene». Turen til Jaffa og Cæsarea
går inn i Apostelgjerningens tid.

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

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

3. - 13. oktober

Bibelen sier at Løvhyttefesten
(sukkot) skal du feire i sju
dager når du har samlet inn
det som kommer fra treskeplassen din og vinpressen.
Du skal glede deg på denne høytiden,
både du og din sønn og din datter,.. sier
Bibelen, og det er det israelere gjør
hele den uka turen varer. Denne gleden
skal også prege turen vår, gleden over
endelig å ha realisert en gammel drøm
og gleden over å kunne dele den med
andre. Gleden over at det ord som ble
talt og det verk som ble utført, gjelder
deg i dag. Selve feiringen overlater vi til
jødene som spiser, synger, danser og
sover i sine løvhytter. Vi nøyer oss med
å stå på sidelinjen under Jerusalemsmarsjen og heie på dem.

0b
Pris fra
Oslo:

23.950,-

Derfor blir det besøk hos både
Jesustroende israelere og palestinere.
Turen går også til steder i Israelsfolkets
historie, som ute i ørkenen der
beduinene viser hvordan livet artet
seg på patriarkenes tid, til Masada der
romerne knuste siste rest av jødisk
motstand 40 år etter Jesu død og
oppstandelse og til Golanhøydene med
dagsaktuell Midtøstenproblematikk.
Bading kan det bli både i varme kilder,
Dødehavet og Middelhavet.

TURTEAM:
Per Larsen og Morten Samuelsen

Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, ﬂyavgifter kr 1.995,- (pr. des.
inkluderer: 19 kan endre seg noe), hele rundreisen med alle utﬂukter
etter programmet, opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår i dagsprogrammet, norsk reiseledelse, skandinavisktalende guide.

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
9.150,- for enkeltrom (begrenset antall). inkludert:
Vilkår:

SUKKOT-TUR
TIL ISRAEL

Mange vil oppleve at bibeltekstene vil
få en ny virkelighet over seg etter å ha
vært der det skjedde. Tekstene og
stedene vil gi nærhet både til Jesus og
hans nærmeste og styrke kjærligheten
til Ham og Hans eget folk i dag.

For vår tur er først og fremst lagt i
fotsporene til Ham som kom og ble
hyttens gjest, Jesus fra Nasaret.
Vi skal lytte til Hans ord både ved
Genesaretsjøen og ute på sjøen,
oppe ved Hermonfjellet og nede
i Jordandalen, i Nasaret, Jeriko,
Jerusalem og Betlehem.

11 dagers tur

Festreise i nært møte med landet og folket

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til
hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 90 USD pr. person.

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

For denne turen gjelder spesielle vilkår.
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18. - 26. oktober

Høsttur til Bibelens land

RUNDREISE I MESTERENS FOTSPOR
Vi inviterer deg med på en rundreise med Bibelen som guidebok.
Turen starter i Jerusalem, her skal vi
vandre i Jesu fotspor gjennom byen og
besøke mange av de kjente plassene
som vi kjenner fra Jesu lidelseshistorie.
Vi besøker også Davidsbyen, her skal vi
gå ned Warren Shaft til Gihon-kilden,
hvor Salomo ble salvet til konge. Videre
forsetter vi ned til Siloah-dammen.
Herfra kan de som ønsker ta en ny
tunnel opp til sydvestre hjørne av
tempelkomplekset.
NB! en bør ikke ha dårlige ben eller
klaustrofobi for å gå her.
Vi besøker Yad Vashem, det nasjonale
minnesmerket over de seks milioner
jøder som ble drept under Holocaust.
Vi drar også til Betania hvor Martha,
Maria og Lasarus bodde, og hvor Jesus
ofte var på besøk.

På veien fra Jerusalem, kjører vi gjennom
Judeaørkenen og ned til sørenden av
Dødehavet, til Ein Bokek for å bade i
Salthavet. Underveis stopper vi ved
Døpeplassen «Kaser el Yahud», hvor
Jesus ble døpt av Johannes i Jordanelven.
Så går turen videre oppover Jordandalen til Sakne, hvor vi bader i de
varme kildene ved foten av Gilboafjellet.
Siste stopp på veien til Tiberias blir i
Bet Shean, der vi ser den romerske
delen av byen.
En av dagene i Tiberias besøker vi
Magdala, ﬁskebyen hvor Maria
Magdalena kom fra. Så drar vi både
til Bergprekenstedet og Mensa Kristi,
hvor Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen. Vi skal innom Kapernaum,
Jesu egen by og dra på en båttur.

Den andre dagen setter vi kursen mot
nord og besøker kibbutz Misgav Am,
som ligger kun et lite steinkast fra det
libanesiske grensegjerdet. Her får vi
høre om livet ved grensen. Turen fortsetter videre opp på Golan og fjellet
Ben Tal. Her ser vi over til Hermonfjellet, og også langt inn i Syria. Den
siste dagen besøker vi Nasaret med
Mariakilden, Bebudelseskirken og
utsikten på østsiden av byen. Herfra
ser vi over til byen Nain og utover
Harmagedon-sletten, like til Gilead
og kongeriket Jordan. Siste natta av
turen bor vi i badebyen Netanya ved
Middelhavet.

REISELEDER:
Svein Tegle Håland

SY

0b

10 dagers tur

Pris fra
Oslo:

20.185,-

Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r inkl. ﬂyavgifter kr 1995,inkluderer: (pr. des. 19, kan endre seg noe), hele rundreisen med alle
utﬂukter etter programmet, opphold i dobbeltrom på
turistklassehoteller, halvpensjon på hoteller i Israel
(frokost og middag), inngangspenger til alle besøkssteder
slik det fremgår av turprogrammet, norsk reiseledelse,
skandinavisktalende guide.

Pristillegg:

Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
5.950,- for enkeltrom (begrenset antall). inkludert:

Vilkår:

For denne turen gjelder spesielle vilkår.
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Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca. 65 USD pr. person.

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

ANDRE TURER TIL ISRAEL
Det blir fortløpende lagt ut turer på vår hjemmeside www.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 sommer/høst 2020:

I presentasjonen på foregående sider viser vi et utdrag av våre ﬂotte turer
til Bibelens land, men vi har mange ﬂere…
Bli med på og opplev Bibelens land
17. - 26. juni

Rundreise med Evangeliesenteret
17. - 26. oktober

Reiseleder: Paul Odeh

Turteam: Trond og Anita Eriksen

Høsttur til Israel
22. september – 01. oktober

Høsttur til sørlige Israel med 3 dager
i Negev ørkenen
18. - 25. oktober

FULLTEGNET

Turteam: Gordon og Unni Tobiassen

Høstferietur – Opplev nye ting i Israel
25. september - 04. oktober
Turteam: Olav og Ingeborg Anne Håland og Ariel Frøytland

Bibelens land gjennom ord og toner
11.-20. oktober

Steder med historiske og profetiske begivenheter
30. oktober - 09. november
Turteam: Bjarne Torstein Grotbæk og Leif Torstein Grotbæk

NYHET!

Turteam: Evy-Gunn Knotten og Solveig Leithaug

Oppdag og opplev Israel
12. - 23. oktober

Turteam: Ariel Frøytland og Magnar Namsvatn

Rundreise i Israel
31. oktober - 08. november
Turteam: Geir og Arne Moseng med Øystein Ramberg

Turteam: Jon Brammer og Finn Røine
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Eksotiske reiser

Vi byr på en mengde spennende og varierte opplevelsesreiser over
store deler av verden. Til land som byr på unike natur-, kultur- og
matopplevelser. Her får du nyte eksotiske reisemål og komme tett
på dagliglivet i fremmede kulturer. Vi legger vekt på å gi gjestene
våre en reiseopplevelse som varer lenge etter hjemkomst.
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13. - 27. september

HONGKONG - WUHAN LAOHEKOU - XIAN - BEIJING!
En spennende tur for deg som vil oppleve noen av Kinas historiske og kulturelle
skatter, samt ønsker å besøke noen av stedene hvor NLM hadde sitt arbeid i Kina,
og ikke minst oppleve dagens situasjon og møter med mennesker i deres hverdag.
Få land har så mye å fortelle som Kina. Berømte og eksotiske severdigheter står i kø.
Turen tar deg først til Hongkong og dets
kjente attraksjoner som Victoria Peak
med fantastisk utsikt over byen og
Wong Tai Sin tempelet. I Hongkong
ligger også Håpets Havn, som Annie
Skau Berntsen var med å bygge opp, og
NLM skolen Queen Maud Secondary
School. Det blir personlige møter med
ansatte ved Det Lutherske Seminaret,
Tao Fong Shan (Areopagos) og den
lokale kirken.
Reisen går så videre med ﬂy til Wuhan,
knutepunktet for elvetraﬁkken. Her blir
det elvecruise på Yangtze. I Laohekou
blir det gudstjeneste sammen med den
lokale menigheten.

0b
Pris fra
Stavanger:

15 dagers tur

30.990,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer
på forespørsel.
6.900,- for enkeltrom.
Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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Det blir tur i Xieshan nasjonalpark, her
var misjonærene samlet om sommeren.
I Xian besøker vi terakottsoldatene som
vokter gravkammeret til Keiser Qin
Shihuang. Det er utrolig å tenke at
denne graven, med over 8 000 soldater
og hester brent i leire, lå skjult under
bakken fra 201f.Kr til 1974.
Tre hele dager blir det i hovedstaden
Beijing til å oppleve mange av landets
største severdigheter. Den kinesiske
mur som strekker seg over 6 350 km fra
øst til vest. Den himmelske freds plass
eller Tiananmen Square. Plassen er
med sine 400 000m2 verdens største
offentlige plass.

Den forbudte by som er verdens største
museum for orientalsk kunst. Lamatemplet og Himmelens tempel. Det blir
også lunsj hos en lokal familie i Hutung,
det gamle boligstrøket i Beijing.
Det vil bli mulighet til å besøke silkemarkeder, og du vil få servert ﬂere av
Kinas nasjonalretter. Det vil også bli
deltakelse på en te-seremoni, et Tang
Dynasti-show og et spektakulært
akrobatikk-show. Gled deg!

TURTEAM:
Jofrid Vigre Braadland
Jan Ove Selstø

Turprisen Flyreisen Stavanger-Hongkong-Beijing-Stavanger, inkludert
inkluderer: ﬂyskatter som kan endre seg frem til turen starter.
Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost, 10 lunsjer
og 9 middager, all felles transport i Kina (buss, ﬂy og tog).
Alle inngangsbilletter til attraksjoner som er nevnt i programmet, norske reiseledere, engelsktalende lokal guide.
Ikke
inkludert:

Visum til Kina, kjøpes i Hongkong, pris pr. i dag 275 USD
pr. person. 3 lunsjer og 4 middager som ikke står som
inkludert. Vaksiner. Tips og drikke.

MONGOLIA

NORD
KOREA

KINA

NEPAL

SØR
KOREA

BUTAN
BANGLADESH
MYANMAR
LAOS
THAILAND

VIETNAM

19. - 27. september

USBEKISTAN
Opplev eldgamle byer
i Asias fjerneste strøk
Bli med på en tur til et litt ukjent land, med en rik og spennende historie. Vi besøker
noen av silkeveiens severdigheter, karavanebyen Samarkand, Bukhara med basarene
og Arkfestningen. Vi møter lokale håndverkere og vi får prøve oss som håndverkere
selv. Turen passer for deg som er interessert i historie, kunst og håndverk
I hovedstaden Tasjkent rusler vi til
Khast-Imam Square – det hellige hjertet
av byen. Her ligger moskeer og koranskoler. Om det blir tid, besøker vi også
Tasjkents største marked, Chorsu- basaren
og byens berømte metro.
Med bil kjører vi gjennom den vakre
Ferganadalen, som er kjent for sin produksjon av bomull, silke og keramikk.
Det blir stopp underveis for å nyte den
vakre naturen, byen Kokand og den lille
landsbyen Rishtan før vi ankommer
Fergana.
I Margilan besøker vi Ikat silkeveveriet.
Hurtigtog videre til den hellige byen
Bukhara. Bukhara ligger midt i Kyzylkumørkenen og kjennetegnes av nærmere
tusen monumenter. Arkfestningen med

0b

9 dagers tur

Pris fra
Oslo:

19.700,-

Pristillegg: 3.000,- for enkeltrom.
Vilkår:

sine høye murer dominerer byen. Ismail
Samanid-mausoleet er en av de vakreste
bygningene i Sentral-Asia. Om kvelden
blir det underholdning med dans og
musikk på Nadir Divan-begi Madrasah.
Turen går videre til Sitorai-Mokhi-Khosapalasset. Palasset tilhørte den siste
styrende emiren av Bukhara. Deretter
besøker vi byens treskjærermuseum,
Abdulaziz Khan Madrassah, før det blir
dukketeater (på engelsk) på Kukeldash
Madrassah.
På vei til Samarkand stopper vi for å
besøke Gijduvan keramikkverksted. Vi
baker brød på den tradisjonelle måten,
og vi får se lokal keramikk-kunst. Dagen
avsluttes i Samarkand, «juvelen i

ørkenen». Neste dag går turen går til
Registanplassen (”Sand-Plassen”),
som regnes som den ﬂotteste og mest
berømte plassen i hele Sentral-Asia.
Det var her kamelkaravanene stoppet,
hvor kjøpmennene la ut sine varer på
tepper i håp om å gjøre en god handel.
Vi får også se andre praktfulle historiske
byggverk som Bibi Khanum moskeen.
Før vi forlater Samarkand, besøker vi et
papirverksted. Turen tilbake til Tasjkent
går med tog. Her blir det en kort natt før
vi setter oss på ﬂyet tilbake til Norge.

REISELEDER:
Tove Stang Karlsen

Turprisen Flybillett Oslo – Tasjkent t/r, ﬂyavgifter (pr. januar 20 kan endre
inkluderer: seg), all felles transport i Usbekistan, overnatting i dobbeltrom
inkludert frokost, 5 lunsjer og 5 middager, inngangsbilletter til
nevnte attraksjoner og deltakelse på ulike masterklasser, en ﬂaske
med vann pr. dag, engelsk talende lokal guide, norsk reiseleder.
Ikke
inkludert:

USBEKISTAN

Vaksiner, forsikringer, tips, øvrige måltider, annen drikke, gebyrer URKMETISTAN
for å ta bilde av monumenter o.l.

TAJIKISTAN

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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22. september - 2. oktober

EGYPT
Kairo og Anafora
Turen går blant annet til Bibelselskapet,
det evangeliske teologiske seminaret
og SAT-7. I tillegg skal vi selvsagt også
være turister i dette landet som er så
rikt på kultur og historie. Vi besøker
blant annet pyramidene og det kjente
biblioteket i Alexandria. De siste
dagene roer vi ned på Anafora retreatog kurssenter.
Det blir først noen dager i Kairo, den
pulserende storbyen. Hos Bibelselskapet
møter vi en kreativ og engasjert stab
som stadig kommer opp med nye ideer
til å nå folket sitt med Guds ord. NMS
har lenge støttet arbeidet. Hos det
evangeliske teologiske seminaret (ETSC)
får vi et innblikk i den presbyterianske
kirke sitt arbeid med menighetsplanting
i storbyen. Sat-7 produserer blant annet
aktualitetsprogrammer for ungdom.
Dette arbeidet støttes for tiden av

Skreddersydd reise for deg
som ønsker å lære mer om
ulike prosjekter og arbeid
som NMS støtter i Egypt.
NORAD. Kanskje får vi overvære et
live show når vi besøker dem?
Det blir også tid til å besøke Kairos
kulturelle skatter med solid historisk
sus. Det blir vandring i gamlebyen,
turen går til blant annet St Sergiuskirken, grunnlagt i det 5. århundre.
Vi besøker også Ben Ezra synagogen
som er et viktig jødisk monument.
Vi skal selvsagt også oppleve Citadellet,
det egyptiske museum, pyramidene i
Giza og Sﬁnksen. Det blir også båttur
på Nilen.
Etter spennende dager i Kairo går turen
til Anafora, et koptisk ortodokst retreatog kurssenter som ligger ca. 1,5 time
med bil nord for Kairo, midt mellom
Kairo og Alexandria langs «ørkenveien».
Anafora ble grunnlagt og ledes av
biskop Thomas. Det er en oase, ikke

Det vil også være tid til hvile, reﬂeksjon,
lesing, svømming og turgåing på
området. Det blir en dagsutﬂukt til
Alexandria for å besøke biblioteket
som er tegnet av det norske arkitektselskapet Snøhetta.

REISELEDER:
Åslaug Ihle Thingnæs

Turprisen Flyreisen Stavanger-Kairo t/r inkl. ﬂyskatter (pr. des 19,
inkluderer: de kan endre seg), visum, overnatting i dobbeltrom
inkludert frokost, lunsj og middag, all felles transport i
Egypt, inngangsbilletter til attraksjoner som er nevnt i
programmet, engelsktalende lokal guide, sightseeing i
Kairo og i Alexandria, norsk reiseleder.

0b

11 dagers tur

Pris fra
Stavanger:

20.600,-

Pristillegg:

Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
2.600,- for enkeltrom (begrenset antall). inkludert:

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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bare for landets koptiske kristne, men
for folk fra mange land og kirkesamfunn.
NMS støtter Anaforas program for
traumebehandling av unge kvinner,
pluss et program for gutter på jakt etter
sommerjobb for å hjelpe på familiens
økonomi. Dette får vi høre mer om fra
vertskapet på Anafora. Mens vi er på
Anafora, håper vi også å få møte biskop
Thomas.

Vaksiner, tips (ca. 5,5 USD pr. dag pr. person), drikke,
inngangsbilletter til mumie rommene på det Egyptiske
museum og til gravkammerne i pyramidene.

lhavet
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ISRAEL
JORDAN

EGYPT

S
A

26. september - 10. oktober

KENYA
– misjon, safari
og strandliv
En ﬂott mulighet til å bli kjent med lokalbefolkningen
som bor og lever så totalt forskjellig fra oss.
Vi besøker Karen Blixen-museet, et
elefantungehjem, skoler og menigheter.
Det blir hjemmebesøk, gudstjeneste og
safari i Masia Mara, et av verdens mest
kjente naturreservat. Turen avsluttes
under palmene ved Det Indiske hav.
Det blir et par dager i hovedstaden
Nairobi, hvor vi besøker noen av byens
attraksjoner. En opplevelse blir det å
stå i Karen Blixen sin hage og få høre
om hennes liv i Afrika. Vi skal også
besøke et barnehjem i Kabete og
Daphne Sheldrick-senteret, et
spennende prosjekt som startet for
å oppfostre foreldreløse elefanter.
Fra hovedstaden går turen med buss
vestover til byen Migori som ligger ved

grensen til Tanzania. Det blir mye å se
på veien, selv om kjøreturene i Kenya
kan bli lange, er de sjeldent kjedelige.
De neste dagene bruker vi sammen
med en lokal menighet som holder til i
en landsby utenfor Migori. Gjestfriheten
er stor. Flere er gode venner av reiselederen.
Vi fortsetter til misjonssenteret Masai
Mara, her ligger det et barnehjem, en
skole og et gjestesenter. Senteret blir
vår base de neste dagene. Vi får vi
virkelig se og oppleve arbeidet som
gjøres blant fattige på nært hold. Det
blir også en heldagssafari på de mektige
slettene. Antallet dyr i Masai Mara er
imponerende, spesielt konsentrasjonen
av «The Big Five» (løve, leopard, bøffel,
neshorn og elefant) er veldig høy.

Masai Mara er også et fantastisk naturområde med vidstrakte savanner så langt
øyet kan se. Vi ser også små åskammer
og skogsområder, samt den majestetiske
Mara-elven som går gjennom parken
fra nord til sør. Masai Mara har sitt navn
etter Masai-folket som lever her. Et besøk
i en Masai-landsby er opplagt når man
er på disse kanter. De er et stolt folk
som fremdeles lever som forfedrene
har gjort det i 400 år.
Turen tilbake til hovedstaden går med
buss, videre tar vi tog ut til havet og
Mombasa. Her nyter vi solen og sjøen
før vi returnerer til Norge.

REISELEDER:
Kjell-Arne Falla

Turprisen Flyreisen Oslo-Nairobi, Mombasa-Oslo inkl. ﬂyskatter
inkluderer: (de kan endre seg). Togreisen Nairobi - Mombasa,
overnatting i dobbeltrom inkludert frokost, helpensjon i
Pris fra
Nairobi, Migori og på Masai Mara senteret,halvpensjon UGANDA
Oslo:
KENYA
i Mombasa, besøk i Masai landsby, all felles lokaltransport med buss og biler, inngangsbilletter til
Masai Mara nasjonalpark og andre nevnte attraksjoner
Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel.
i programmet, norsk reiseleder.
6.250,- for enkeltrom.

0

15 dagers tur

SOMA

29.500,-

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Ikke
inkludert:

Tips, vaksiner, drikke, visum til Kenya 51 USD (pr. jan 20).

TANSANIA
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27. september - 4. oktober

ARMENIA

Pilegrimsvandring i verdens
eldste kristne land
Armenia byr på vakker natur med fjell opp i 4000 meters høyde, frodige daler
og dramatiske kløfter. Vi skal gå til fots til klostre i spektakulære omgivelser,
oppleve den vakre armenske liturgien og bli kjent med historie og kultur.
Dette er en pilegrimsreise, med daglige
tidebønner og tekstlesninger, og vandring
delvis i stillhet. Selve vandringen er ikke
krevende, men man bør være i rimelig
bra fysisk form. Vandringene er på
mellom 7 og 14 km, til dels i høye fjell.
Armenia er et spennende land med en
unik kultur. Armenerne har mirakuløst
overlevd utallige invasjoner, okkupasjoner, deportasjoner, massakrer og
folkemord. Den armenske apostoliske
kirke, som har sine røtter tilbake til
apostlene og ble statskirke allerede tidlig
på 3000-tallet, har vært viktig for å
forme armensk identitet og kultur.

0b

8 dagers tur

Pris fra
Oslo:

18.500,-

Klostrene, ofte bygd på utilgjengelige
steder, berget og utviklet kulturarven.
Vi skal vandre til en del av disse klostrene,
som ligger i spektakulære omgivelser.
Fra Khor Virap-klosteret får vi en ﬂott
utsikt over Ararat-fjellet. For å komme
oss til ruinen av Tatev-klosteret, må vi ta
verdens lengste svevebane. Klosteret er
kjent for sin beliggenhet på kanten av et
stup. Tsakhats Kar-klosteret som ligger
ﬂott til oppe i fjellsiden, omkranset av
3000m høye fjelltopper, vandrer vi til
fra middelalder- festningen Smbataberd.

Vi kjører også over Selimpasset hvor vi
besøker et av de gamle karavanseraiene
på Silkeveien. En tur til hulelandsbyen
Khndzoresk hører også med. I dag blir
hulene brukt til å oppbevare korn og
grønnsaker, men det bodde folk i
hulene langt opp i forrige århundre.
Det blir også gudstjeneste i den
armenske kirkes hellige by Echmitzian.

I hovedstaden Jerevan besøker vil
folkemordmuseet og manuskriptsamlingen Matenadaren.

REISELEDER:
Erling Rimehaug

Turprisen Flyreisen tur-retur Oslo-Jerevan, inkludert ﬂyskatter
inkluderer: som kan endre seg, overnatting i dobbeltrom,
inkludert fullpensjon i Armenia, all lokal felles
transport, inngangsbilletter til attraksjoner som er
nevnt i programmet, engelsk talende lokal guide
og norsk reiseleder.

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
2.200,- enkeltrom.
inkludert:

Vaksiner, tips, drikke.

Vilkår:

Deltakerne må være i god fysisk form.

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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28. september - 14. oktober

Det unike

MADAGASKAR
– natur - sang- og musikkglede
Bli med på en reise som viser deg vakre
Madagaskar. Du får spasere i den
kjente baobaballeen, det blir en innholdsrik kjøretur fra vestkysten til
byene på høylandsplatået, og du får
besøke ulike misjons- og bistandsprosjekter som reiselederne Hasina
Randriamahazo og Jan Ove Kleppe
brenner for. Med på turen blir også
musikerne Jostein Kirkenes og Mangor
Aanesen. I storbyene skal de underholde oss med konserter sammen med
gassiske barn- og ungdomskor. Gled
deg til mye sang, musikk og dans.
Etter å ha fått noen korte glimt av den
fascinerende hovedstaden, går turen
vestover til kystbyen Morondava.
I Morondava besøker vi den gamle
misjonsstasjonen hvor det i dag er et
sykehus, en presteskole og den lutherske
kirke sin grunnskole for hørselshemmede.
Vi besøker skolen og får møte elever og
lærerne. Fiskerlandsbyen Betania ligger
bare en kort båttur fra hotellet vårt. Det

0b

17 dagers tur

Pris fra
Oslo:

28.990,-

blir en tur i en lokal pirog (utriggerkano)
på kanalen for de som ønsker å besøke
landsbyen. En ettermiddag tar vi turen
til baobab-alleen og blir der til solnedgang! Det vil også være mulighet til å ta
seg en dukkert i Mosambik-kanalen.
Fra kysten kjører vi opp i høylandet,
landskapet og arkitekturen endrer seg
igjen. Vi kjører gjennom den vakre
Betafodalen før vi ankommer Antsirabe.
Byen er kjent for godt klima, vakker
natur og 150 års norsk misjonshistorie.
Vi tar inn på kirkens gjestehus, kulturog kompetansesenteret Lovasoa. Det
blir byvandring, og vi besøker noe av
kirkens og misjonens mangfoldige
diakonale arbeid. Det blir selvsagt gudstjeneste i en av byens fullsatte kirker.
Turen går videre sørover til byen
Fianarantsoa (Fianar), hjembyen til
vår lokale reiseleder, Hasina. I en liten
landsby utenfor Fianar driver hun sitt
eget hotell, det blir vår base de neste

Vi forlater Fianar, fulle av inntrykk og
vender nesa igjen mot hovedstaden
Antananarivo. Før vi forlater Madagaskar,
tar vi en tur til en av dyreparkene hvor
vi opplever lemurene, krokodiller og
andre eksotiske dyr som Madagaskar
er kjent for.

REISELEDERE:
Hasina Randriamahazoa
og Jan Ove Kleppe.

Turprisen Flyreisen tur-retur Oslo-Antananarivo inkludert ﬂyskatter
inkluderer: som kan endre seg, overnatting i dobbeltrom inkludert
fullpensjon, vann i bussen og mineralvann og varm drikke
til maten, all felles transport på Madagaskar inkludert BIK
ﬂyreisen Antananarivo-Morondava, to reiseledere.

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. Ikke
inkludert:
3.700,- for enkeltrom.
Vilkår:

dagene. Da Hasina bygde hotellet,
startet hun også prosjektet Hope for the
future. Gjennom prosjektet får fattige
barn i nærmiljøet økonomisk støtte til å
gå på skole. I tillegg til vanlig skoleundervisning får barna også lære i
praksis om grønnsakdyrking og renhold.
De får også mulighet til delta på ulike
aktiviteter som musikk-, danse-, sport
og engelskkurs. Vi møter barn og ledere,
de skal synge og danse sammen med
våre musikere. Det blir minner for livet.

Visum, drikke, tips, inngangsbilletter og guide til
attraksjoner.

MADAGASKAR

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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I regi av Plussreiser deltar hvert år 3500 gjester på

SKREDDERSYDDE REISER

48 | PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2020 |

Turene presentert i denne katalogen omtaler vi gjerne som ferdigsydde
påmeldingsturer. Men visste du at Plussreiser hvert år også skaper en
mengde ulike gruppeturer 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 halvparten av våre reisegjester hvert år kommer fra skreddersydde opplegg.
Det er vi litt stolt av.
Den som har arrangert en temareise, vet at det kan
være tidkrevende. 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 bestilling,
prisforhandling, ordner reise- dokumenter, guider,
inngangsbilletter – i prinsippet alle detaljer som skal til
for en vellykket reise. Vi tar selvsagt også ansvar for
oppgjør inn mot de ulike leverandørene. Dere har kun
kontakt med «deres» reisekonsulent i Plussreiser – mer
trenger dere ikke. Vi gjør det som kan oppleves 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
førstehåndskjennskap til ulike reisemål gjennom
våre agenter og ved egne reiser. Gjennom om lag
40 år som turoperatør har vi opparbeidet oss både
kompetanse og kontaktnett.

SKOLE- OG STUDIETURER
Plussreiser har solid kompetanse på skole- og studieturer.
Vi arrangerer turer for ungdomskoler, videregående
skoler, høyskoler, folkehøyskoler og bibelskoler.
Det er viktig for oss at alle har både et godt faglig og
sosialt utbytte av turen. Våre stedlige representanter
legger til rette for et program som er både interessante
og har et riktig innhold i forhold til læreplaner.

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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Vi kjenner mange ﬂotte reisemål i Norge
og resten av Europa

Kontakt:
E-Post: post@si-buss.no • Telefon: 990 34 685 •
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si-buss.no

COLOR HYBRID
PLUG-IN HYBRID SHIP

OSLO
SANDEFJORD
LARVIK
KRISTIANSAND

STRØMSTAD

Snarveien til Sverige
Med våre to skip tar
turen fra Sandefjord
til Strømstad 2,5
time. På reisen kan
du slappe av med
god mat og drikke
i våre restauranter.
I taxfree-butikkene
handler du til
rimelige priser.

HIRTSHALS

KIEL

SuperSpeed til
Danmark
SuperSpeed bringer
deg hurtig og komfortabelt mellom
Norge og Danmark.
Flere spisesteder,
spennende taxfreebutikker og et
moderne interiør,
gjør overfarten til
en god opplevelse.
Kristiansand–
Hirtshals 3 timer
og 15 minutter.
Larvik–Hirtshals
3 timer og 45
minutter.

Ekte cruise fra Oslo
Våre to cruiseskip,
Color Magic og Color
Fantasy har daglige
avganger mellom
Oslo og Kiel. Reis på
2-døgns cruise, eller
få den beste starten
på bilferien i Europa.
Om bord kan vi tilby 12
restauranter og barer,
spa og treningssenter,
badeland, komfortable
lugarer, internasjonale
show og mye mer.

colorline.no | 810 00 811
Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorar
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Les Vårt Land i 10 uker for 49 kr*
Send SMS med kodeord
JATAKK til 1933

*tilbudet gir deg digital tilgang og papiravisen levert hjem mandag - lørdag i ti uker. Etter
prøveperioden fornyes abonnementet automatisk til tilbudspris 299,- pr. mnd. Du kan når
som helst si opp eller endre abonnementet ved å kontakte oss på telefon 22 31 03 50 eller
på e-post til kundesenter@vl.no.

SOMMERCRUISE MED GANN 2020

Skoleskipet Gann
Tømmerodden 1
4077 Hundvåg
gannturene@gann.no
51 85 48 70

4. - 8. mai. Vårtokt vest i havet:
Kirwall på Orknøyene, Stornoway på Hebridene og GT
L
Thurso i Skottland. Reiseleder: Lennart
TSO
U
Larsson og mannskapet på Gann. Pris: 9 990,16. - 23. juli Cruise gjennom Kielkanalen
Kristiansand, Esbjerg, Hamburg, Warnemünde,
SER
S
A
L
København, Skagen, Kristiansand.
FÅ P
Reiseledere: Marit S og Lars Gaute Jøssang,
Mirjam Ydstebø, Geir Danielsen, Gunstein Draugedalen.
Pris: Fra 12 990,-

SOMMERCRUISE
MED GANN 2020

25. juli - 2. august Olsokcruise til Færøyene.
Bergen, Tvøroyri, Klaksvik, Tòrshavn, Lerwick.
Reiseledere: Reidun og Kurt Hjemdal, Tore og Gunn
Elisabeth Lending, Carl-Andreas Næss.
Pris fra: 13 990,Skjærgårdssang i Langesund
Under Skjærgårdssang 7. til 9. august blir Skoleskipet
Gann igjen liggende som hotellskip i Langesund.
På skipet har vi enkle og doble lugarer og serverer en
rikholdig frokost. Pris fra 3290,- p.p inkludert billett.
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Hvis du ønsker kat
alogen vår tilsend
t,
1

kan du ta kontak
t.
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Med reiseforsikring fra Knif Trygghet er du forsikret på turer
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Ut på tur?
Ta med deg venner, kolleger, skolen eller
idrettslaget på tur. Hos Vy får du god komfort,
høy sikkerhet og god service fra hyggelige
bussjåfører.

Ta kontakt på e-post: turalesund@vy no
eller se vy.no

®
MOTEL & SPISERI
OPPDAL AS

Trondheimsvegen 1220 Fagerhaug • 7340 Oppdal

Rudsvegen 3
2360 Rudshøgda

Tlf. +47 72 40 06 40
oppdalsporten@frich.no

Tlf. +47 62 35 50 50
rudshogda@frich.no

®
MOTEL & SPISERI
RUDSHØGDA AS

Hjerkinnhus veien 35
2661 Hjerkinn
®
MOTEL & SPISERI
HJERKINN AS

Tlf. +47 46 42 01 02
hjerkinnhus@frich.no

Tårnvegen 55
NO-2380 Brumunddal
WOOD HOTEL®
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

BRUMUNDDAL

Tlf. +47 48 11 02 00
woodhotel@frich.no

®

Sentralplassen 3 A
2660 Dombås
®
KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS

Tlf.+47 90 09 88 87
dombas@frich.no
Nord-Østerdalveien 5148
2560 Alvdal

®
HOTEL & SPISERI
ALVDAL AS

Tlf. +47 62 48 80 00
alvdal@frich.no
Kvitfjellvegen 477,
2634 Fåvang

®

GUDBRANDSGARD

BY FRICH´S HOTEL & SPISERI
KVITFJELL

Tlf. +47 61 24 90 00
gudbrandsgard@frich.no
Maihaugvegen 1
2609 Lillehammer

®
SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER

Tlf. +47 48 11 06 00
maihaugen@frich.no
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Hundorpgjeilen 12
NO-2647 Sør Fron
dale
– gudbrands gard
kurs og konferansesenter as

Tlf. +47 91 15 89 38
dale-gudbrandsgard@frich.no

DU RINGER VI
DEKKER FOR
FROKOST, LUNSJ
ELLER MIDDAG!

Velkommen!
VI HAR:
• Inntil 300 sitteplasser
• God og variert hjemmelaget
mat med lokale variasjoner
• Kaker fra lokale bakeri
• Rask servering og gode priser
• Egne og pene lokaler for
grupper som familieselskaper,
jubileer etc.
• Store toalettanlegg med
handicaptoaletter
• Stellerom for barn
• Store parkeringsplasser for
biler, busser og trailere

W W W. F R I C H . N O

VERED HASHARON
TRAVEL & TOURS SINCE 1965

Din veiviser i Israel

Telefon: 70 10 30 30
www.d-a.no

Tlf: 67 80 87 50

Johan R. Sunde AS
6037 Eidsnes

Telefon 70 19 07 03

Telefon 70 27 59 75

Kan du tenke det,
kan vi trykke det.
6793 Innvik – Tlf: 57 87 49 90
www.innvikfjordhotell.no

kai-hansen.no

Der nye ideer og norsk
tradisjonsmat møtes

Tlf.: 35 05 05 02 \\ Ingrid Slettens veg 20, 3840 Seljord
www.aarnesgruppen.no

Norges største folkehøgskole
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Hva er reiser i kristen regi?
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 opplevelsesturer, 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.

Hva er en gruppereise med Plussreiser?
Hva vil det egentlig si å være med Plussreiser på en gruppereise? Er det annerledes enn å
reise på egen hånd? Ja, en gruppereise er nettopp for deg som ønsker å oppleve fellesskap,
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 senger. Busser, ferjer og ﬂy av beste standard
er bestilt. Utﬂukter er planlagt og ferdig arrangert. Reiseteamet 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 standard. Det gjelder busser, ﬂy,
hoteller, ferjer osv. En individuelt reisende 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 standard og
innhold.
PROFIL
En gruppereise med Plussreiser har en kristen proﬁl. I alt vi
foretar oss ønsker vi å stå i samme tradisjon 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 åndelige dimensjoner.
PRISPROFIL
Plussreiser har bevisst ikke lagt seg på en billig proﬁl. Vi ønsker
at våre turopplegg skal ha god kvalitet, og kvalitet koster.
En turpris skal også inkludere mest mulig, så det ikke blir
for mange tillegg underveis.
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REISELEDEREN
Reiselederen er turens praktiske 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
turdeltaker. Han/hun skal gi samme service til alle. Du må
derfor kunne hjelpe deg selv i det daglige, for eksempel bære
din egen bagasje. 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 vellykket og god.
TURPREDIKANTEN
På ﬂere av våre turkonsepter har vi med en forkynner, prest
eller predikant, som skal formidle Guds ord gjennom bibeltimer, andaktsord, bønn og tema. Denne personen 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 alltid med en forkynner.
På de andre turene er det mindre forkynnelse med kortere
andakter, ord for dagen, konserter og kirkebesøk.

Litt praktisk informasjon
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.

NAVNELISTER
I turkonvolutten som du får utlevert ved turens start, vil du
ﬁnne navneliste som viser hvem som er med på «din» tur.

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.

TILSLUTNINGSBILLETTER
Tilslutningsbillett må normalt den reisende selv ordne.
Ønsker du det, kan imidlertid Plussreiser være behjelpelig
med å bestille slike billetter. Tilslutningsbillett er IKKE en del
av pakkereisen. Ta kontakt med oss for videre informasjon.

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 koffert og én håndveske (bag).
Ingen spesielle vektbegrensninger på bussturene. På ﬂyturene er vektbegrensningen 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 håndveske (bag). Koffertene blir normalt innelåst i
bussens bagasjerom på bildekket.
MÅLTIDER
Bussturene er som hovedregel med halvpensjon. På turene
til Syden kan opplegget variere fra leilighetshotell hvor ingen
måltid er inkludert, 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 spesialmat (diabetes, glutenfri,
m.v) ved påmelding søkes det om dette. Garanti kan ikke gis.
Like før turavgang kan slike ønsker ikke etterkommes.
PASS
Etter at Schengen-avtalen om passfrihet innenfor enkelte
EU-land trådte i kraft i 2001, er det normalt ikke lenger passkontroll ved grensepasseringene i disse landene. Vi gjør dere
likevel oppmerksom på at pass er den eneste godkjente
internasjonale legitimasjon 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.

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.

REISEFORSIKRING
Alle som reiser utenlands må ha reiseforsikring. Plussreiser
samarbeider med KNIF Trygghet om levering av forsikringstjenester. For å bestille forsikring kan man gå til nettadressen
plussreiser.no/forsikring eller ringe 23 68 39 00 og oppgi
at man er kunde hos Plussreiser.
Ved reiser i Europa bør du i tillegg ha med deg Europeiske
Helsetrygdekort.
VAKSINASJON
For reiser til en del av våre destinasjoner, anbefales vaksinasjoner. Ta kontakt med ditt lokale vaksinasjonskontor 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 tollmyndighetene før avreise fra
Norge. Kontakt reiselederen.
GI BESKJED HJEMME
om at de kan ringe vårt hovedkontor 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.

I mange land kreves det at passet er gyldig i 3-6 måneder
etter hjemkomst. På reiser i Norge og Norden må du alltid
ha med gyldig legitimasjon med bilde.
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Vilkår
GENERELLE VILKÅR

GENERELLE AVBESTILLINGSREGLER

Plussreiser sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser”
av 01.07.2018.

Ved avbestilling gjelder følgende regler:
Avbestilles turen innen 6 uker før avreisedato, belastes
kun et gebyr på kr 500 pr. person. Avbestilles turen
mellom 6 uker og 15 dager før avreise, tilbakebetales
ikke depositum.

Plussreiser forplikter seg til å gjennomføre turene etter
de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved
uforutsatte 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 2020. Dersom det blir vesentlige
forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder
vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder
uforutsatte avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av
ﬂyskatter el.l.

KLAGER

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 turpresentasjon. 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

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.

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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Personalpresentasjon
Aud Kindervåg Halsne
400 44 780
aud@plussreiser.no

Liv-Hilde Ervik Hellevik
907 15 067
liv@plussreiser.no

Signe Solås
971 89 350
signe@plussreiser.no

Kurt André Henriksen
990 44 340
kurt.andre@plussreiser.no

Julie Helene Hellevik
907 82 105
julie@plussreiser.no

Hildegunn Sørhaug
416 86 730
hildegunn@plussreiser.no

Steinar Kristiansen
928 89 966
steinar@plussreiser.no

Harry Wiig Andersen
932 27 550

Evy Gunn Knotten
950 06 598
evy-gunn@plussreiser.no

Gerd Standal Volle
907 14 861
gerd@plussreiser.no

Mona Nordstrand
404 15 171
mona@plussreiser.no

John Edvard Olsen
918 12 053
john.edvard@plussreiser.no

Kjell Harald Otterlei
907 15 216
kjell.harald@plussreiser.no

Corina Klokk
473 11 889
corina@plussreiser.no

Øystein Ramberg
901 80 093
oystein@plussreiser.no

Sissel Stokset
907 42 947
sissel@plussreiser.no

Geir Sandvik
99 03 46 85
geir@plussreiser.no

Kontakt:

PLUSSREISER
Vasstrandveien 1 • 6011 Ålesund • Telefon 70 17 90 00
Bankgiro: 3900.09.63503
E-Post: post@plussreiser.no • www.plussreiser.no
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Returadresse: Plussreiser, Vasstrandveien 1, 6011 ÅLESUND

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjelder
med en gang du går ut av døren hjemme.
- Bestill forsikring i mobilbanken

Foto: Kristin Støylen

Telefon: 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

www.plussreiser.no • e-post: post@plussreiser.no

Graﬁ sk arbeid: bmerk.no • Trykk: Kai Hansen Trykkeri • Bildene i denne katalogen er hentet fra Plussreisers bildearkiv, GoIsrael.com og Shutterstock.com

Har du pakket
det viktigste?

