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Kjære turgjest
Katalogen du nå blar i, er
kanskje vårt beste turprogram
noensinne! Her presenterer vi
turer for neste vinter og vår.
Mange av dere har alt kjøpt
tur til Oberammergau neste
sommer, vi har allerede solgt
over 1000 plasser på våre
påmeldingsturer. Det er bare å glede seg! Vi ﬁkk
en smaksprøve på vår studietur til Oberammergau
nå i vår, med omvisning bak scenen der vi ﬁkk se
kostymer på rekke og rad, nattverdbordet og
mer. Jeg gleder meg stort over at Plussreiser får
dele denne ﬂotte og sterke opplevelsen med
så mange av dere. Har du ikke meldt deg på?
Vi minner om at pasjonsspillet kun settes opp
hvert 10. år. Grip muligheten!

Vi har tilbud på bussturer i Norge og Norden,
blant annet en ny tur i Kristi Himmelfartshelgen. Den lar oss få oppleve blomstringen i
Hardanger som er utrolig ﬂott på den tiden.

Utover Oberammergau har vi også et ﬂott
turprogram til mange ulike destinasjoner. Her er
opplevelsesreiser både i Europa og til eksotiske
reisemål verden over. Det er både nyheter og
gjengangere. For eksempel har vi tur til Vietnam,
som er en spennende nyhet. Og så har vi tatt inn
igjen ﬂotte turer til Kambodsja og Laos/Thailand.

Så håper jeg mange takker ja til turfesthelgen på
Bryne på Jæren i helgen 31.01 til 02.02. Mange
reiseledere vil være der, ﬂott variert program med
gode sangere og talere. Det viktigste for oss er at
du kommer som gjest. Se mer informasjon på
egen side.

I fjor hadde vi en vekst på 25 % på våre turer til
Israel. Det synes vi er veldig moro, så derfor er
Israel representert med mange turer og forskjellige
program også i denne katalogen.
En liten oppfordring: Våre leverandørers frister
for bestilling av hotell og ﬂy har blitt strammet
inn de siste årene. Det gjør at vi tidligere enn før
må avgjøre hvor mange som får bli med på turene.
Vi vil derfor oppfordre alle våre gjester til å melde
seg på så tidlig som mulig. Da blir det lettere for
oss å planlegge. Takk for forståelse og god hjelp.

Velkommen på tur!
Vi har en ny tur på elvecruise kombinert med
sykkelturer, denne gangen i Holland. Her har vi
begrenset antall plasser, så det er viktig å melde
seg på tidlig for å sikre seg plass.

Med vennlig hilsen
Aud

Vi gjentar suksessen med

TURFESTHELG FOR GJESTENE VÅRE
31. januar – 2. februar
Denne gangen på Jæren Hotell i sentrum på Bryne. Alle samlinger blir i
Brynekirken som ligger rett ved hotellet. Jæren hotell er kjent for sitt gode
Jærkjøkken, med lokale produkter og kortreist mat.
Mange reiseledere kommer, personalet som jobber i Plussreiser, og vi håper
at mange av dere som er våre gjester blir med på denne festen.
Fredag: Lokalkoret Jærklang synger, Klaus Muff har apell, Berit
og Arne Øystein Rambekk deltar med duettsang. Flere reiseledere
deltar. Og spennende reisemål blir presentert. Det blir salgsstander med bøker og musikk, Plussreiser og Moraz produkter.
Lørdag: Samling i kirken på formiddagen med sang og apell,
intervjuer og reisefaglig innhold.

Aud Kindervåg Halsne

Klaus Muff

Kurt Hjemdal

Etter samlingen blir det tilbud om Sightseeingturer på vakre
Jæren, en av turene går også til Egersund. På disse turene
inkluderer vi lunsj-stopp.
Turfesten lørdag kveld blir også i kirken og denne kvelden har vi
også gleden av å ha konsert med familien Øklands fra Randaberg.
Kurt Hjemdal skal være festtaler og i tillegg blir det mye variert
reiseprogram.
Vi deler også ut gaver til gjester som dette året har vært på 5,
10 eller 25 turer. Humoristiske innslag blir det også.
Festmiddag med kaffe og dessert, og senere festkake.

Duettsang av Berit og Arne Øystein Rambekk

Avreise fra hotellet etter frokosten på søndag.
Der vil bli tilbud om felles busstur fra Stord og Kristiansand med
stoppesteder underveis.
Vi henter også på Stavanger Lufthavn Sola om noen vil komme
med ﬂy, og der vil være reiseleder som reiser med NSB fra Oslo
tur/ retur Bryne. Hotellet ligger 5 minutter fra togstasjonen.

Meld deg på tidlig, da det er begrenset
med plasser på hotellet.
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Pasjonsspillet i Oberammergau tiltrekker seg mange
hundre tusen besøkende fra hele verden hvert 10. år.
I 2020 settes spillet opp for 42. gang.
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.

Plussreiser var i 2010 og 2000 den største turoperatøren
fra Norge med et stort antall grupper til Oberammergau.
Med erfaringene fra tidligere år vil vi også denne gangen
satset stort med et godt og variert tilbud av gruppereiser til
spillet du nå kan melde deg på. De ﬂeste vil gå med ﬂy tur/
retur, men vi vil også ha en del turer med buss og noen vil gå
med buss en vei og ﬂy den andre. Lengden på reisene vil
variere fra 6-12 dager.
Alle vil kombinere oppholdet i Oberammergau med noen
dager på et annet reisemål. Vi har et stort antall av erfarne
reiseledere, predikanter og sjåfører med oss på laget. Mange
av dem var med oss også i 2010.

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.
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. Over halvparten av disse forventes å være
utlendinger.
I henhold til reglementet kommer alle skuespillerne i
verdens største amatør dramaforestilling fra landsbyen. Alle
som deltar, 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.
Forberedelser i Oberammergau
Oktober 2018: Innbyggerne i Oberammergau fornyer sine
løfter fra 1633. Samme dag blir hovedrolleinnehaverne
annonsert og introdusert
Askeonsdag 2019: Fra denne dagen må alle deltakerne
la hår og skjegg gro
November 2019: De starter øvingene til spillet
16. mai 2020: Premiere på det 42. pasjonsspillet
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Turer til Pasjonsspillet i
Oberammergau 2020

Forestillingen starter kl 14.30 varer til 22.30, (13.30 – 21.
30 fra 17/8) det er en 3 timers middagspause midt i spillet
der en blir fraktet frem og tilbake i shuttlebusser til
serveringsstedet.

På alle Plussreiser sine gruppeturer til Pasjonsspillet vil vi i
forkant av forestillingen ha en grundig gjennomgang av hva
du kan forvente deg å se. Det er derfor alltid minst en
overnatting før dere kommer til selve spillbyen.

Det vil også alltid være en overnatting etter oppholdet
i Oberammergau der en får dele sine opplevelser av spillet.
Pasjonsspillet er en ﬂott og sterk opplevelse og ifølge vår
erfaring er den grundige gjennomgangen før og etter spillet
noe våre gjester setter pris på.

Oberammergau: Byen ligger ca 1 time sør for München i
den maleriske Ammer dalen ved foten av Kofel fjellet. Den
er omgitt av Ammergau alpene. Landsbyen 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.

Det er forestillinger 5 dager i uken, hver uke i perioden 16.
mai – 4. oktober. Det store amﬁet har plass til 4.500
personer. Alle sitteplassene er under tak, mens forestillingen
foregår under åpen himmel.
Billetter Amﬁet er oppdelt i 6 billettkategorier. Alle våre
billetter er kategori 1 – beste kategori.
Tekstbok Spillet fremføres på tysk. Inkludert i billetten er
en tekstbok på tysk eller engelsk. Med denne tekstboken kan
en følge dialogene underveis. Plussreiser vil denne gangen
som de to foregående få tilgang til denne tekstboken når
den er klar og få den oversatt til norsk. Alle som reiser på tur
med oss vil få en norsk tekstbok og får følge forestillingen på
vårt eget språk.
| PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |
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15.-21.
mai

OBERAMMERGAU & SALZBURG

0

Totalt 7 reisedager.

Turteam:

Oddvar Søvik og Liv Kaland Fjellstad

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.
Ca pris: 17.000,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

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

16.-23. OBERAMMERGAU & GARDASJØEN, VERONA OG
VENEZIA Turen starter med en natt i München før vi ankommer selve spillbyen.
juni
Vider går turen sørover til Italia og Gradasjøen. Her blir det blant annet utﬂuker til
Venezia og opera i Verona. Fly hjem fra Milano.

0

Totalt 8 reisedager.

Turteam:

Kari og Helge Standal

Turteam:

fødeby, Salzburg. Etter to netter her setter vi kursen mot spillbyen. Fly hjem fra München.

Totalt 8 reisedager. Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
Brynhild og Jan Heitmann

0
Turteam:

22.-28. MED VÅRT LAND TIL OBERAMMERGAU &
PILEGRIMSVANDRING Vandretur kombinert med pasjonspillet.
juni

0

Totalt 9 reisedager.

0

Totalt 7 reisedager.

Turteam:

Knut Erik Skarpaas og Vigdis Alte

Turteam:

Mette og Erling Rimehaug

Ca pris: 19.000,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

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

Fly fra Norge til München tur/retur. Opphold i Augsburgområdet før og etter spillet.
Daglige vandreturer på 13-20 km. Turen går i samarbeid med Vårt Land.

0

Ca pris: 18.990,-* + tillegg for enkeltrom

til Oberammergau og pasjonsspillet. Fly hjem fra München.

0

Totalt 10 reisedager. Pris: 22.500,-* + tillegg for enkeltrom
Kørner Høie og Geir Sandvik

Turteam:

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

9.-18.
juli

0

Totalt 8 reisedager.

b0

Totalt 10 reisedager.

Turteam:

Jan Arild Holbek og Jan Magne Linnsund

Turteam:

Karl Johan Hallaråker og Ingebjørg Berstad Torp

7.-18.
juni

OBERAMMERGAU & ZELL AM SEE

Turteam:

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.

b
Turteam:

7.-18.
juni

Ca pris: 22.250,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

Busstur med avreise fra ﬂere steder i Norge. Turen går gjennom Danmark og Tyskland
til Oberammergau. Etter spillet blir det noen rolige dager i Zell am See, før turen går
nordover igjen via Berlin. Kielferja tilbake til Norge.
Totalt 12 reisedager. Ca pris: 20.000,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
Klaus Muff, Ingebjørg Berstad Torp og Svein Bjarne Aase

OBERAMMERGAU & BERLIN OG I LUTHERS FOTSPOR
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.

b

Totalt 12 reisedager.

Turteam:

Solveig og Sveien Granerud og Kurt Andre Henriksen

Ca pris: 20.000,-* + tillegg for enkeltrom

13.-21. MED RADIO ØST TIL OBERAMMERGAU
Buss fra Oslo til Gøteborg, båt til Kiel. Tur gjennom Tyskland til Oberammergau. Etter
juni
pasjonsspillet blir det to netter i Salzburg før vi kjører nordover igjen. Ferje fra Kiel til
Turteam:

Totalt 9 reisedager. Ca pris: 17.000,-* + tillegg for enkeltrom
Reidun Guldhaug og Geir Sandvik

*Turprisen inkluderer: Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program. Tekstbok på norsk.
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Totalt 7 reisedager. Pris: 17.500,-* + tillegg for enkeltrom
Jens Petter Jørgensen og Marit Karin Nygård

FULLTEGNET

OBERAMMERGAU & BERLIN OG LUTHER
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.
Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom

Få plasser igjen

12.-19. ÅLESUND FHS OG SPJELKAVIK MENIGHET TIL
OBERAMMERGAU Fly fra Ålesund via Oslo til München. Turen starter med
juli
pasjonsspillet i Oberammergau før vi krysser grensen til Østerrike. Vi bor 4 netter i Kitz-

0
Turteam:

bühel hvor det blir mulighet til vandreturer i fjellet. Utﬂukter til Salzburg og Ørneredet.
Fly hjem til Ålesund fra München via Oslo.
Totalt 8 reisedager. Ca pris: 20.500,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
Randi Stige Øvstebø og Tore Johan Øvstebø

17.-28. OBERAMMERGAU & SVEITS
Busstur med avreise fra ﬂere steder i Norge. Turen går gjennom Danmark og Tyskland
juli

til Oberammergau. Etter spillet blir det 3 overnattinger i fjellet i Sveits. Retur til Norge
gjennom Rhindalen og ferje fra Kiel.

b

Totalt 12 reisedager.

Turteam:

Svein Bjarne Aase, Margunn og Ludvig Bjerkreim

Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

17.-28. OBERAMMERGAU & ZELL AM SEE OG RHINDALEN
Busstur med avreise fra ﬂere steder i Norge. Reise gjennom Danmark og Tyskland til
juli
Zell am See i Østerrike. Fine dager her før pasjonsspillet. Hjemreise via Rhindalen.
Retur til Norge med Kielferja.

Gøteborg, og buss tilbake til Oslo. Turen går i samarbeid med Radio Øst.

b

Få plasser igjen

5. - 11. OBERAMMERGAU & PRAHA
Fly fra Norge til Tsjekkias hovedstad, Praha. Her blir det guidet rundtur i byen,
juli
elvecruise på Moldau, folklore og middager på lokale restauranter. Videre går turen

Seefeldt med mulighet for fjellturer. Fly fra Norge til og fra München.
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Totalt 8 reisedager. Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
John Edvard Olsen og Arvid Hunemo

22.-30. MED SJØMANNSKIRKEN TIL OBERAMMERGAU
Tur gjennom Europa med Sjømannskirken. Amsterdam, Rotterdam, Brüssel, Paris
mai

og Strasbourg står på programmet før vi kommer til selve spillbyen. Fly fra Norge til
Amsterdam med retur fra München.

8

FULLTEGNET

19.-26. OBERAMMERGAU & SALZBURG OG WIEN
Vi ﬂyr til München og kjører over grensen til Østerrike. Det blir elvecruise på Donau på
juni
vei til hovedstaden. I Wien blir det blant annet konsert før turen går videre til Mozarts

historien. Fly hjem fra München.

0

Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom

b
Turteam:

Totalt 9 reisedager. Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
Arvid Lukkedal, Aud Karin og Ragnar Ringvoll

*Turprisen inkluderer: Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program. Tekstbok på norsk.
Reiseledertjenester fra norsk turteam
| PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |
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17.-29. MENIGHETSTUR TIL OBERAMMERGAU OG TYROL
Busstur fra Rogaland. Tur gjennom Danmark og Tyskland til Oberammergau. Opphold
juli

i Østerrike i Zell am See og Salzburg før turen går nordover igjen. Hjemreise med båt fra
Hirtshals til Stavanger.

b

Totalt 13 reisedager.

Turteam:

Oddgeir Vigrestad, Reidar Varhaug og Gaute Rasmussen

Ca pris: 20.500,-* + tillegg for enkeltrom

18.-25. NYTT I UKA TIL PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU
fra Ålesund via Oslo til München. Overnatting og program i Innsbruck før pasjonsaugust Fly
spillet. Videre går turen til Salzburg og Wien. Program i begge byene med guidede

0

rundturer og mulighe for klassiske konserter. Fly hjem fra Wien. Turen går i samarbeid
med lokalavisen Nytt i Uka i Ålesund.
Totalt 8 reisedager. Ca pris: 23.500,-* + tillegg for enkeltrom

Turteam:

Arne Tunheim og Helge Dimmen

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

21.-30. OBERAMMERGAU & WIEN, SALZBURG OG
august MÜNCHEN Fly til Wien. Fine dager i kulturbyene Wien og Salzburg før

0

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:

Totalt 8 reisedager. Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom
Kurt Andre Henriksen og Sveinung Fjelde

pasjonssipllet. Turen avsluttes med opphold i München med fokus på jødenes historie.
Fly hjem fra München. Turen går i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon.

Turteam:

26. juli- OBERAMMERGAU & KITZBÜHEL
starter turen i Tyskland og Oberammergau. Etter spillet setter vi kursen over grensen
2. aug. Vi
til Østerrike. Vi skal nyte dagene i vakker natur i Kitzbühel, med muligheter til både

23.-29. OBERAMMERGAU & KUNNSKAPSREISE TIL ITALIA
Fly fra Norge til München før turen går videre til Oberammergau. Etter spillet kjører
august
g

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 Kunnskapsreise.

korte og lange fjellturer. Fly fra Norge til og fra München.

0

Totalt 8 reisedager.

Turteam:

Aud og Johan Halsne

Ca pris: 18.500,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

OBERAMMERGAU & WIEN OG SALZBURG
2.-9.
starter med pasjonsspillet og reiser så videre til Østerrike. Stopp ved Achensee på vei
august Vi
til Salzburg. Etter oppholdet i Salzburg går turen videre til hovedstaden. På veien blir

0
Turteam:

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.
Totalt 8 reisedager. Ca pris: 20.500,-* + tillegg for enkeltrom
Kjersti Marken og Solveig Leithaug

6.-12. OBERAMMERGAU OG BODENSJØEN II
august 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.

0
Turteam:

Totalt 7 reisedager.
Arne og Tone Sørås

Totalt 7 reisedager. Ca pris: 19.500,-* + tillegg for enkeltrom
Få plasser igjen
Gerd Helga og Lidvar Nygjerde

4.-11.
sept.

OBERAMMERGAU & TYROL

0

Totalt 8 reisedager.

Turteam:

Kari og Helge Standal

8.-14.
sept.

MED VÅRT LAND TIL OBERAMMERGAU & WIEN

Vi starter turen med pasjonspillet i Oberammergau. Videre setter vi kursen mot
Østerrike. Det blir et stopp i Innsbruck før vi ankommer Kitzbühel. Her blir det
muligheter for både korte og lange fjellturer i vakker natur. Fly til og fra München.
Ca pris: 18.500,-* + tillegg for enkeltrom

15.-21.
sept.

OBERAMMERGAU & GARDASJØEN

0

Totalt 8 reisedager.

0

Totalt 7 reisedager.

Turteam:

Reidun og Kurt Hjemdal

Turteam:

Helge Hansen og Wenche Lunde

Ca pris: 18.500,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

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.

0
Turteam:

Fly til München. Vi starter med pasjonsspillet. Etter spillet setter vi kursen sørover til
Italia og Gardasjøen. Her blir det blant annet båttur på sjøen og utﬂukt til kanalbyen
Venezia. Fly hjem fra Milano.
Ca pris: 18.000,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

22.-28. MED VÅRT LAND TIL OBERAMMERGAU &
DOLOMITTENE Turen starter med pasjonspillet i Oberammergau.
sept.
Videre kjører vi sørover mot Italia og Dolomittene. Her har vi satt av dager til vandrer-

0

Totalt 8 reisedager. Ca pris: 22.250,-* + tillegg for enkeltrom
Kirsten og Terje Fonk

Få plasser igjen

Fly til München. Vi starter med pasjonsspillet. Videre over grensen til Østerrike.
Stopp i Salzburg før vi ankommer Wien. Her blir det blant annet rundtur med
lokalguide, besøk i Schönbrunn og en ekte Wienerkonsert. Fly hjem fra Wien.
Turen går i samarbeid med Vårt Land.
Totalt 7 reisedager. Pris: 19.990,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
Ingebjørg Berstad Torp og Morten Sjølli

6.-13. OBERAMMERGAU & DOLOMITTENE
august Fly fra Norge til og fra München. Vi starter turen i vakre omgivelser i Dolomittene.

7.-14. MED VÅRT LAND TIL OBERAMMERGAU & ITALIA
august Vi starter med pasjonsspillet og reiser så sørover til Italia og Gradasjøen. En av dagene

Turteam:

turer i fjellet. Mulighet for både korte og lange turer. Fly fra Norge til og fra München.
Turen går i samabeid med Vårt Land.
Totalt 7 reisedager. Ca pris: 19.990,-* + tillegg for enkeltrom
Helge Simonnes og Geir Sandvik

16.-22. OBERAMMERGAU & BODENSJØEN
august Turen starter med pasjonspillet og videre til Bodensjøen. Innsjøen strekker seg langs

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

0

Totalt 7 reisedager.

0

Totalt 6 reisedager.

Turteam:

Harry Wiig Andersen og Anita Solbakk

Turteam:

Harald Svendsen og Åsmund Steinnes

grensen til Sveits, Østerrike og Tuskland. Utﬂukter i alle tre landene, båttur på sjøen og
besøk på blomsterøya Mainau. Fly fra Norge til og fra München.
Ca pris: 18.000,-* + tillegg for enkeltrom

FULLTEGNET

*Turprisen inkluderer: Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program. Tekstbok på norsk.
Reiseledertjenester fra norsk turteam
| PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |

Turteam:

Turteam:

Vandreturer i fjellet, med mulighet for de som vil gå langt og de som kan tenke seg litt
kortere turer. Reisen avsluttes med Pasjonsspillet i Oberammergau.

10

0

0

Ca pris: 21.500,-* + tillegg for enkeltrom

Ca pris: 23.000,-* + tillegg for enkeltrom
FULLTEGNET
Bodil og Rolf Gunnar Heitmann
Totalt 10 reisedager.

Oberammergau. Etter pasjonsspillet besøker vi Seefeldt og Salzburg før vi ﬂyr tilbake til
Norge fra München.
Ca pris: 15.500,-* + tillegg for enkeltrom

*Turprisen inkluderer: Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program. Tekstbok på norsk.
Reiseledertjenester fra norsk turteam
| PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |
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Nordsjøen

Opplevelsesreiser

FINLAND
NORGE
SVERIGE

ESTLAND
LATVIA

DANMARK

LITAUEN

STORBRITANNIA

IRLAND

BELGIA
LUX.

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!

FRA
FRANKRIKE

HVITERUSSLAND

POLEN

NEDERLAND

TYSKLAND
TSJEKKIA
ØSTERRIKE

SVEITS

UKRAINA

SLOVAKIA

UNGARN

SLOVENIA
KROATIA

MOLDOVA

ROMANIA

BOSNIAHERCEGOVINA SERBIA

ITALIA
PORTUGAL

MONTENEGRO

KOSOVO

BULGARIA

Svartehavet

MAKEDONIA
ALBANIA

SPANIA

HELLAS
TUNISIA

TYRKIA

MALTA

KYPROS

Middelhavet

MAROKKO

12
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ISRAE
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9. - 16. mai

11. - 22. mai

Sykkel og kanalcruise

Bergen - Kirkenes - Bergen

HOLLAND

HURTIGRUTECRUISE

Sykkeltur om dagen og cruise om natten. Oppdag Nederland på en
ny måte på denne innholdsrike 8-dagers turen med sykkel og båt.
Godt utbygde sykkelveier og ﬂotte
brede kanaler garanterer deg en uforglemmelig ferie. Om dagene sykler du
sammen med gruppen, eller på egenhånd om du ønsker det, gjennom de
ﬂotte landskapene som har blitt foreviget
av Rembrandt og Van Gogh. Om
ettermiddagene går vi om bord i vårt
ﬂytende hotell igjen. Dersom du ikke
ønsker å sykle alle etappene er det fullt
mulig å bli igjen om bord og heller nyte
turen fra soldekket på båten.
Vi skal oppholde oss i hjertet av
Nederland i Syd-Holland. Dett området
har store kontraster da store byer og
urørt natur ligger tett sammen. Kanalene
gjør det mulig å oppleve det ﬂotte
landskapet og de kulturelle og historiske

0b
Pris fra:

høydepunktene i denne provinsen på
en unik måte.
Reise: Vi ﬂyr fra ulike ﬂyplasser i Norge
direkte til og fra Amsterdam. Felles
transport fra ﬂyplassen til og fra båten.
Båt: Vi sjekker inn på båten vår; MS Sir
Winston i Amsterdam. Her skal vi bo
de neste 7 nettene. MS Sir Winston
er en koselig elvebåt med plass til 68
passasjerer. Der er restaurant og soldekk
med solstoler og oppbevaringsplass til
syklene. Alle lugarene er utvendige.
De er små men praktisk innredet med
2 seperate senger, dusj, wc og tv.
Sykler: Alle får hver sin sykkel tilpasset
etter høyde, som de har på hele turen.
Denne blir utlevert om morgenen av

Opplev tre årstider i løpet av en reise, og se kontrastene mellom Nord- og Sør-Norge.
Bli med oss på cruise med Hurtigruteskipet MS Midnatsol langs den vakre kysten vår.

mannskapet og så leverer vi dem inn
igjen om ettermiddagen så den er klar
igjen til neste dag. (El-sykkel på forespørsel).

”Verdens vakreste sjøreise” er fullpakket med opplevelser hver dag.
En er innom hele 34 havner hver vei,
men til forskjellige tider på døgnet på
vei nordover og sørover.

Måltider: Frokost og middag spiser vi
felles på båten. På sykkeldagene får vi
med nistepakker som vi spiser i det fri.
De som blir igjen på båten får servert
en enkel lunsj.

På Nordkapp er solen oppe hele døgnet
fra 13. mai, så mulighetene for å oppleve
midnattssolen på denne turen er store
for de som holder seg våkne utover
natten.

Reiserute: Amsterdam – Zaandam –
Utrecht – Gouda – Rotterdam –
Schoonhoven – Utrecht – Amsterdam.

Utﬂukter: Det er et stort utvalg av
utﬂukter dere kan bli med på slik at en
får oppleve noen av stedene vi seiler
forbi på litt nærmere hold. Hurtigruten
har mange utﬂukter som alle kan melde
seg på, men i tillegg vil Plussreiser
arrangere noen egne utﬂukter kun for
deltakerne i vår gruppe.

Sykkeletapper: Daglige turer på ca
30-50 km. Alle etappene er klassiﬁserte
som enkle.

Begrenset antall plasser.

DANMARK
Turprisen Fly Norge – Amsterdam t/r, transfer ﬂyplass – båt t/r.
inkluderer: 7 netters cruise i utvendig lugar på hoveddekk (tillegg for
andre lugarkategorier), helpensjon (frokost, middag og
RITANNIA
lunsjpakker) fra middag 1.dag til og med frokost 8.dag.
Oslo, Stavanger, Bergen,
Leie av sykkel, informasjonshefte med sykkelkart (1 per lugar).
Kristiansand, Ålesund og Trondheim
NEDERLAND
Ikke
Valgfrie utﬂukter, drikke til maten, tips, sykkelhjelm,
TYSKLAND
BELGIA
inkludert: lugar på øvre dekk, El-sykkel.

8 dagers tur

15.450,Pristillegg:

14

1.200,- for lugar på øvre dekk.
3.200,- for enkellugar.
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Turteam:

Aud og Johan Halsne.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

LUX.

FRANKRIKE

SVEITS

0b

12 dagers tur

Pris fra
Bergen:

Fra

Pristillegg:

19.950,-

Fellesskap: Hver dag har vi samlinger i
skipets amﬁsal. Reiselederne våre, Kari
og Helge Standal inviterer her til
samling om Guds ord i tillegg til sosialt
fellesskap. Utenom samlingene vil de ha
treffpunkter i skipets mange hyggelige
fellesarealer hvor en kan slå av en prat
over en kaffekopp mens man nyter det
vakre landskapet vi ﬂyter forbi.
Lugarer: Vi tilbyr forskjellige lugarkategorier hvor rimeligste alternativ er
innvendig lugar. Vi har også tilbud om
utvendige lugarer i forskjellige prisklasser.
Måltider: Frokost, lunsj og middag er
inkludert hver dag for alle fra og med
middag avreisedagen til og med lunsj
siste dag.

Avreise: Turen starter i Bergen hvor
det er innsjekk fra kl 16.00. Båtavgang
kl 21.30. Ankomst Bergen igjen kl 14.30.
Dersom noen behøver hjelp med
transport til og fra Bergen, kan
Plussreiser hjelpe deg med dette.
MS Midnatsol: Skipet har en sterk
miljøproﬁl og et moderne design.
Interiøret er lyst og fargerikt, inspirert av
de lange, varme sommerdagene våre –
noe som også reﬂekteres i den norske,
moderne kunsten om bord.
MS Midnatsol ﬁkk mye oppmerksomhet
da skipet var med i den NRKs
dokumentarserie ”Hurtigruten 365” i
2006. På dekk 9 ﬁnner du soldekket og
et boblebad. Skipet har også en toetasjes
panoramasalong over baugen, med store
glassﬂater som slipper inn naturlig lys og
gir fantastisk utsikt.

Turprisen Overnatting i doble innvendige lugarer med fullpensjon,
inkluderer: reiseledertjenester, andre lugarkategorier mot tillegg.
Ikke
inkludert:

Utﬂukter.

Turteam: Kari og Helge Standal.
Vilkår:
På denne turen gjelder spesielle vilkår.
Disse prisene gjelder for påmelding t.o.m. 11. februar 2020. Etter denne dato er det pris på forespørsel.
Fra 4.500,- for utvendig lugar. for
Tillegg for enkeltlugar på forespørsel.

FINLAND
NORGE
SVERIGE
DANMARK
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ESTLAND
LATVIA
LITAUEN

15

26. mai - 2. juni
Visingsø

rdan

Ørkensprang, Jo

Jovard med gruppe på Oljeberget

Hongkong

Pinsetur til

Jordan

TOSCANA

MINNER FOR LIVET
Her er noen av turopplevelsene gjestene våre har delt
– fra alle verdens hjørner.

Bølgende åser, kunstskatter og middelalderbyer møter oss i Toscana. Cinque Terre
byr på pastellfarga byer kombinert med
turkisblått hav. Dette blir en innholdsrik
uke i Italias mest populære region.
Fly fra Gardermoen til Pisa tur/retur med
mulighet for tilslutning fra andre byer i
Sør-Norge samme dag. Vi skal bo i sju
netter på Grand Hotel Panoramic i den
gamle kurbadbyen Montecatini Terme,
Middag og samling på hotellet hver kveld.
Vi har en hel uke til rådighet og skal ha en
god blanding av felles utﬂukter og tid på
egenhånd. Vi skal oppleve renessansebyen Firenze, den historiske Siena og
Pisa, mest kjent for det skjeve tårn. I alle
disse byene blir det vandringer med
lokalguide. Puccinis fødeby Lucca med

0b

8 dagers tur

Pris fra
Oslo:

11.950,-

Pristillegg:

1.500,- fra andre byer i sør-Norge.
1.200,- for enkeltrom.

Vilkår:

16

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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trange bilfrie brosteinsgater og en godt
bevart bymur skal vi også innom.
En av dagene er satt av til området
Cinque Terre, de fem byers land, som
står på UNESCOs verdensarvliste.
De fem små byene klorer seg fast langs
klippekysten i Liguria mellom Livorno
og La Spezia. Vi skal vandre mellom to
av byene, via trange fjellstier og trapper
forbi Olivenlunder og vinranker med en
fantastisk utsikt. (Vandreturen er på ca
2-3 timer og krever god fysikk. For deg
som ikke kan vandre vil det være et

Bodensjøen,
sykkeltur

tsjøen
Båttur på Genesare

Madagaskar

alternativ med tog) Mellom to av byene
blir det båttur så vi får se det ﬂotte landskapet fra sjøsiden også.
To av dagene har dere til fri disposisjon.
Kanskje kan en tur med det sjarmerende
kabeltoget Funicolare fra sentrum og
opp på fjellet til den sjarmerende lille
byen Montecatino Alto være et alternativ.
Andre vil nok prøve et av byens mange
kurbad eller slappe av ved bassenget
på hotellet. Hotellet har sykler til utlån
om noen kan tenke seg å oppleve litt av
området på sykkelsetet.

Turprisen Fly Oslo-Pisa t/r. 7 overnattinger i dobbeltrom med
inkluderer: frokost og middag., transport og lokalguide i henhold til
program., reiseledertjenester fra norsk turteam.

SVEITS

ØSTERRIKE

UNG

SLOVENIA
KROATIA

BOSNIAHERCEGOVIN

Ikke
inkludert:
Turteam:

Øvrige måltider, drikke til maten, tips.

ITALIA

MONTE
NEGRO
ALB

Randi Stige Øvstebø og Tore Johan Øvstebø.

Bornholm

Dødehavet

Geilo
| PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |
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Nordsjøen

Bibelferie i syden

SLAND
FINLAND
NORGE
SVERIGE
ESTLAND

Bibelferie i syden er et begrep Plussreiser selv har skapt. Etter mønster
fra bibelcampene i Norge arrangerer vi trivelige ferieopphold i Syden.
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 temareisene 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!

LATVIA

DANMARK

LITAUEN

STORBRITANNIA

IRLAND

BELGIA
LUX.

FRANKRIKE

TYSKLAND

TSJEKKIA
ØSTERRIKE

SVEITS

SLOVENIA

PORTUGAL

UKRAINA

SLOVAKIA

UNGARN

KROATIA

ITALIA

HVITERUSSLAND

POLEN

NEDERLAND

MOLDOVA

ROMANIA

SERBIA

BOSNIAHERCEGOVINA
MONTENEGRO

KOSOVO

BULGARIA

Svartehav

MAKEDONIA
ALBANIA

SPANIA

TYRK

HELLAS
TUNISIA

MALTA
KYPROS

Middelhavet

MAROKKO
TENERIFE
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ISRA

ALGERIE

LIBYA

EGYPT
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2 - 16. februar

2. - 9. mai

Bibelferie ved Atlanterhavet

Vandretur

TENERIFE

KRETA

Den største av Kanariøyene er
Tenerife. Lengter du etter sol,
er dette stedet! Det sies at
Tenerife er den vakreste og
frodigste Kanariøyene.

Velkommen til vandring på KRETA
– langs stier med ﬂott natur og en
nærhet til folket du møter. I tillegg får
du oppleve fellesskap, avslapping og
mulighet til å nyte Kretas strender.
Vi er glade for å kunne tilby deg en
vandretur på Kreta utenom det vanlige!

Øya er meget variert med pinjeskoger, bananplantasjer, unike blomsterarter og verdens største vulkankrater.
Spanias høyeste fjell, Teide (3718m) ﬁnnes også på denne øya. Øyas ﬁneste strand,”Playa de las Vistas,”
ligger mellom Playa de las Americas og Los Christianos.
Vårt ferieparadis ligger i feriebyen Los Cristianos og passer godt for deg som vil bo i noe roligere omgivelser,
men samtidig ha tilgang til restauranter og butikker. Det er også her sjømannskirken ligger. Vi skal besøke
kirken, som har norsk vertskap. Morgen og kveld samles vi til bibeltimer, hyggesamvær, temakvelder m.v.
Vårt reisemål: Los Cristianos har
nærmest vokst sammen med Playa de
las Americas. Feriebyen, som opprinnelig
var en liten ﬁskerlandsby, har i stor grad
lykkes med å bevare sin sjarm og atmosfære. I havna ligger ﬁskebåtene fortøyd,
og i den gamle bydelen like ovenfor er
der sjarmerende smågater med bakerier
og brukskunstbutikker. Her ﬁnnes to
sandstrender å velge mellom.
Vårt hotell: Tenerife Sur har et ﬂott
bassengområde, og solterrasse med
gratis solstoler og parasoller. Bassengene
er oppvarmet. WiFi og internetthjørne i
resepsjonsområdet, mot avgift. Massasje
og badstue mot avgift. Minimarked.
Fine 1 roms leiligheter med sove- og
oppholdsdel (åpen løsning). 2 roms
leiligheter med ett soverom og
oppholdsrom med minikjøkken.
Begge typer leiligheter har kjøleskap,
kokeplater, stekeovn, vannkoker,
brødrister og enkelt kjøkkenutstyr.

0b
15 dager
Turprisen
inkluderer:
Ikke
inkludert:

Fly fra
Oslo
Stavanger
Bergen

Dag
Søndag
Søndag
Søndag

Avgang
kl 07:25
kl 09:10
kl 09:30

Hårføner, badekar/dusj og wc. Balkong
eller terrasse, noen med utsikt mot
bassenget. Rengjøring 5 g/uke. Det er
heis bare til ettromsleilighetene (syv
etasjes bygning). Alle disse har bassengutsikt. Toromsleilighetene ligger i treetasjes sidebygninger uten heis. Noen
av disse har bassengutsikt mot tillegg
i pris. Hotellet ble bygget i 1984 og
renovert i 2009. Avstand til strand
700 m og sentrum 350. Hotellet er
kjent for hyggelig betjening.

TURTEAM:
Randi og Sverre Dag Ljønes
Utﬂukter:
Teide – Tenerifes stolthet: Vulkanen
Teide er med sine 3718 moh Spanias
høyeste fjell.
Loro Parque: Heldagsutﬂukt til den
fantastiske dyreparken. Høydepunktet
er spekkhuggershowet.

Flytid
5t 50 min
5t 25 min
5t 40 min

Hjemkomst Pris:
kl 19:45
kl 21:00
kl 21:40

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

TURTEAM:
Fra Norge har vi med oss Solveig og
Svein Granerud. Solveig er menighetsforvalter i Fagerborg menighet, og Svein
er ansatt i Normisjon. De har vært med
på turen ﬂere år og er godt kjent.

Jeep-safari på La Gomera: Vi tar båten
over til La Gomera (ca. 1 time), øya
som er kjent for sin spesielle natur og
dramatiske fjellformasjoner.

På Kreta møter vi Anna og Olle Meurling fra selskapet Fysimera. De vil guide
og lede oss i Paulus fotspor på Kreta.
Anna tar oss med i den kretiske
tradisjonen og livet på Kreta på Paulus
tid, og hun er vår guide hele uka, mens
Olle leder vandreturene.

Must Cat – båttur: Nyt sola og havet
fra katamaranen Must Cat som utgår
fra havnen i Las Galletas.
Hvilke utﬂukter som er aktuelle for
gruppen får du informasjon om på
reisemålet. Utﬂuktene bestilles og betales
på reisemålet i lokal valuta.

Overnatting skjer på tre ulike mindre
hotell i små hyggelige byer,
Rethymnon, Matala og Loutro.
DAGSPROGRAM
DAG 1. Avreise fra Oslo til Kreta med
Norwegian. Vi blir mottatt på ﬂyplassen
og drar til Rethymnon for overnatting.
Kort velkomstmøte og middag.

Temperaturene i februar er gjennomsnittlig 19 grader i luften og 19 grader i
vannet.
Valuta: Euro
Tidsforskjell: minus 1 time

Velkommen til herlige dager
på Tenerife!

17.450,- 1-roms leilighet, bassengutsikt
17.450,- 2-roms leilighet,balkong/terrasse
17.990,- 2-roms leilighet, bassengutsikt

MAROKK
TENERIFE

Tillegg: 5.500,- enkeltromstillegg (begrenset antall)
1.200,- frokost
Fly Norge – Tenerife t/r, mat på ﬂyet, busstransfer
300,- ﬂytillegg avreise Bergen
mellom ﬂyplass og hotell, opphold i gode leiligheter,
2 middager, reiseledertjenester, ﬂyavgifter til staten.
500,- ﬂytillegg avreise Stavanger
Utﬂukter, drikke til maten, øvrige måltider, tips til
hotellbetjeningen.
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Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Når gruppen er samlet i Iraklion igjen reiser
vi over fjellet til byen Matala der vi skal bo
tre netter. En ﬂott tur på tvers av Kreta.

DAG 2. En spennende dag hvor du kan
velge mellom to utﬂukter:
1. Vi reiser med buss til Kretas største by
Iraklion hvor vi får en guidet omvisning.
2. Tur til Spinalonga – ut til øya som var
hjem for hundrevis av spedalske mellom
1903 og 1957.

0b
Pris fra
Oslo:

MAURITANIA

DAG 3. Dagens tur går til landsbyen
Kali Limenes hvor man mener Paulus
kom på sin reise. Besøk til St. Paulus
kirke og grotten hvor Paulus sies å ha
levd under sitt opphold her. Vandring
til den hellige ravinen.

av strandens steiner. Her ﬁnner du
ferskvann som renner ut av bakken.
Dag 8. Etter en god frokost på hotellet
blir det avreise til ﬂyplassen og ﬂy hjem.
Lander på Gardermoen kl. 23.05. Det
er bestilt overnatting på Park Inn for
hele gruppen.

DAG 4. Vi besøker den gamle St. Pauls
kirken utenfor landsbyen Agios Jannios.
Siden drar vi til Gortyn der vi starter
dagens tur forbi bl.a Apollos tempel
fra den hellenistiske periode og ulike
romerske ruiner fra den tiden da det
sies at Paulus kan ha forkynt og døpt de
første kretere. Besøker utgravningene
der ruinene av Titus Basilica står.
DAG 5. Vi reiser med buss og båt til
den idylliske landsbyen Loutro. Kort
spasertur til dagens Finiks hvor vi vil
spise lunsj sammen. Det var her Paulus
prøvde å søke vinterhavn
DAG 6. Fridag til å nyte strand, sol og
sjø, eller dra på en fottur i området med
guide.
DAG 7. Båt til Agia Roumeli og går
derfra til den tusenårige Paulus-kirken
som ligger ved stranden og er bygget

VANDRINGENE:
Det blir vandringer på gode stier og
med ulik lengde og utfordring. Selve
vandringene er på ca 2-3 timer hver dag.
Alle som kan gå en lett fjelltur i Norge vil
kunne være med. Merk at det på noen
av turene kan være mye ulendt terreng
med steiner. Noen dager blir det lagt
opp turer som er litt mer krevende for
de som ønsker det.
Temperaturene i mai er gjennomsnittlig
21 grader i luften og badetemp ca 18 gr.
Valuta: Euro
Tidsforskjell: + 1 time

8 dagers tur

Turprisen Fly Oslo – Chania t/r. Buss mellom ﬂyplass og hoteller
inkluderer: 7 netter i dobbeltrom, frokost, lunsj og middager alle
dager, overnatting på Gardermoen på hjemreisen,
reiseledertjenester, ﬂyavgifter til staten.

13.950,-

Ikke
inkludert:

Mat på ﬂyet, drikke til maten, tips til hotellbetjeningen,
utﬂukt på dag 2.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Pristillegg: 1.500,- fra andre byer i Sør-Norge.
2.250,- enkeltromstillegg.

MAKEDONIA
ALBANIA

HELLAS
LTA

KYP

Middelhavet
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8. - 15. juni

Bibelferie i Hellas

I regi av Plussreiser deltar hvert år 3500 gjester på

KORINT

SKREDDERSYDDE REISER
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?

Bli med på en ferie i Paulus sine fotspor.
Vårt reisemål: Korint er i dag en
moderne by ca. 35 000 innbyggere og
i sterk vekst. Den ligger helt nede ved
Korintbukta og et par kilometer fra
oldtidsbyen. Den har topp moderne
togforbindelse med Athen som ligger
ca 1 time fra Korint.
Vårt hotell: Alkyon Resort Hotel
Dette er et 5 stjernes røykfritt hotell
og spa 80 m fra den kilometer lange
Vrahati-stranda der vi får gratis solsenger
med parasoll og håndklær. Hotellet har
tre svømmebasseng, også ett innendørs.
Gratis sykkelutleie og WiFi.
Utﬂukter:
1. Guidet tur til gamle Korint, fjellborgen Akrokorint, Korintkanalen
og Kenkreæ.

2. Guidet dagstur til Athen med
Akropolis og Areopagos som
høydepunkt
3. Guidet dagstur til Delphi hvor det
berømte oraklet i oldtida hadde
enorm innﬂytelse. (En rundtur
rundt Korintbukta blir bare litt
lenger enn tur/retur)
Utﬂuktene kjøpes separat og vil bli tre
dager etter hverandre mot slutten av
ferien (pris oppgis senere).
Samlinger: Tema for morgensamlingene
blir Paulus sitt forhold til menigheten i
Korint og de brevene han skrev mens
han var der. Vi vil bli kjent med de
menneskene han arbeidet sammen
med og ikke minst den verden han var
omgitt av. Om kveldene blir det variert

program med ulike innslag, sang og
underholdning og kveldsandakt.
Flytider:
Oslo - København: 06.00 - 07.15
København - Athen: 08.35- 14.45
Athen - København: 13.35 - 15.50
København - Oslo: 17.05 - 17.15
På grunn av tidlig avreise fra
Gardermoen kan det for enkelte være
behov for overnatting ved ﬂyplassen.
Om ønskelig kan vi ordne dette for dere.

TURTEAM:
Per Larsen har vært reiseleder i over
40 år for det meste til Israel og andre
land i Midtøsten, men har også hatt
ﬂere rundturer i Hellas med vekt på
Paulus sine reiser.

0b

8 dagers tur

Turprisen Flyturen Oslo – Athen tur/retur, 7 overnattinger i
inkluderer: dobbeltrom med helpensjon, transfer ﬂyplass-hotell
tur/retur, samlinger på hotellet, reiseledertjenester.

Pris fra
Oslo:

12.250,-

Ikke
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, utﬂukter og tips.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Pristillegg: fra andre byer på forespørsel.
2.650,- for enkeltrom.
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MONTENEGRO

KOSOVO

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.

BULGARIA

MAKEDONIA
ALBANIA

HELLAS
MALTA

Middelhavet

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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20. - 23. mai

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.

Blomstringstur til

HARDANGER
Bli med oss til Hardanger og opplev tusenvis av frukttrær i full blomst. De klamrer
seg fast i bratte skråninger under snødekte fjelltopper. En naturopplevelse alle
bør få med seg minst en gang i livet, og et syn du aldri vil glemme.
Fruktblomstring i Hardanger inntreffer
vanligvis de to siste ukene i mai så på
denne turen skal vi normalt sett være
midt i den vakreste perioden.
Vi kjører med to busser til Ulvik i
Hardanger.
Østlandsbussen: Turen starter onsdag
morgen i Sarpsborg og kjører via Oslo,
Drammen, Modum, Gol og Geilo.
Retur tilbake samme vei lørdag. Vi gjør
et stopp ved Vøringsfossen som er en
av Norges mest kjente fosser med sitt
180 meter høye fall.
Vestlandsbussen: Turen starter
onsdag morgen på Jæren og kjører via

b

4 dagers tur

Stavanger, Haugesund og Bergen.
Retur tilbake samme vei lørdag.
I Hardanger skal vi bo godt på
Brakanes Hotell i 3 netter. Hotellet
ligger ved fjordkanten i sentrum av
Ulvik, omkranset av fjord, fruktgårder
og fjell. Det blir middag og samling om
Guds ord på hotellet, og utﬂukter med
inkludert lunsj både torsdag og fredag.
Kristihimmelfartsdag samles vi til sang
og musikk-kveld i den vakre Ulvik kirke.
På utﬂuktene skal vi mellom annet
besøke Syse-gard. Her får vi en guidet
omvisning hvor de forteller om gården
og gårdsdriften. Vi får smaksprøver av

7.850,7.850,-

Stord, Bergen:
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Velkommen på blomstringstur!

Turprisen Bussturen, 3 overnattinger i delt dobbeltrom med frokost, 4 middager,
inkluderer: 2 lunsjer, utﬂukter og inngangspenger i henhold til programmet.

Sarpsborg, Oslo, Drammen: Ikke
inkludert:
Tillegg:
Jæren, Stavanger, Haugesund:
Pris fra
Turteam
Vestlandet:
Pris fra
Østlandet:

produktene de lager på gården og i
gårdsbutikken kan vi kjøpe lokalproduserte matvarer. På tur til Eidfjord
skal vi innom Norsk Natursenter. Der
får vi se panoramaﬁlmen som gir oss en
uforglemmelig reise mellom høye fjell,
dype fjorder, fossefall og isbreer.
Kinsarvik og Lofthus med lokal guide
får vi også oppleve på de to innholdsrike
dagene vi har til rådighet i den ﬂotte
Vestlandsnaturen. Frukttrær i full
blomst vil møte oss på turene langs
fjorden. I Ulvik hvor vi bor, kan den
som ønsker besøke Haugesenteret og
den ﬂotte kirken fra 1800-tallet.

Vilkår:

Øvrige måltider, drikke til maten.

NORGE

900,- tillegg for enkeltrom per natt.
Østlandsbussen: Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes
og Svein Bjarne Aase.
Vestlandsbussen: Klaus Muff og Jakob Middelthon.
Generelle vilkår side 66.

Hardanger
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KYPROS

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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SYRIA

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat
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10. - 20. mars

18. - 27. mars

Innta Landet! Det var denne utfordringen,
muligheten og oppgaven Josva ﬁkk, da Moses,
etter 40 år som leder, ga oppgaven videre til han.
Vi følger Josva og Israelsfolket fra Mt. Nebo, inn i
og gjennom landet til Shilo. Samtidig får vi også
oppleve andre bibelske plasser som vi kjenner fra
både ny- og gammel testamentlig tid.

Fridager i Eilat og rundreise

VINTERFERIE I ISRAEL
Rolige fridager i Eilat ved Rødehavet, og rundreise
med besøk til Betlehem, Dødehavet, Jeriko, Galilea,
Gennesaretsjøen, Nasaret og ﬁne dager i Jerusalem.
Fra ﬂyplassen kjører vi til Betlehem hvor
vi skal bo første natta. Vi besøker
Fødselskirken og Hyrdemarkene før vi
kjører sørover gjennom Negevørkenen
til Eilat, som ligger ved Rødehavet og har
et stabilt varmt klima. Her er lange, ﬁne
badestrender og vanntemperaturen er
aldri under 20 grader. I Eilat er det et
stort undervannsobservatorium med
tropiske ﬁskeslag. Man kan leie snorkelutstyr for å se koraller, dra på båtturer på
Rødehavet eller dra på en ørkensafari.
Mulighetene er mange.

0b
Pris fra
Oslo:

11 dagers tur

19.950,Pris fra andre byer på forespørsel.

Pristillegg: 5.750,- for enkeltrom.

Vilkår:

De som ønsker det, kan dra på en dagstur til Petra i Jordan. Reiseleder vil være
behjelpelig med å skaffe informasjon.
Etter tre dager her i sør, går turen nordover til Tiberias. Vi kjører gjennom
Aravadalen og Negevørkenen til
Dødehavet. Her blir det et badestopp
før vi fortsetter ferden videre nordover
til Døpeplassen Kaser el Yahud, verdens
eldste by Jeriko og videre til Tiberias.
I Galilea skal vi på båttur på Genesaretsjøen. Vi drar opp til Saligprisningens
berg og går ned til stedet ved strand-

På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam:
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kanten der Simon og Andreas ble kalt
til å være menneskeﬁskere. Vi besøker
Kapernaum, der Jesus bodde og vi må
også ha med en tur opp på Golanhøyden.
Fra Tiberias går turen via Nasaret,
Karmelfjellet og Caesarea ved havet til
Jerusalem. Her skal vi vandre i Jesu fotspor
igjennom byen og besøke mange av
plassene vi kjenner fra påskefortellingen.
Et besøk på Yad Vashem, Holocaust –
minnesmerket, som gir sterke og viktige
inntrykk er også planlagt. Vi spiser lunsj
i gamlebyen og får litt tid på egenhånd
til å gå i de travle basargatene.

Turprisen Flyreise Oslo – Tel Aviv t/r, ﬂyavgifter kr 1910,- (pr. april – 19, kan
inkluderer: endre seg), hele rundreisen og alle utﬂukter etter programmet,
opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller, halvpensjon,
dvs. frokost og middag, en lunsj i Galilea, inngangsbilletter til
alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet, norsk
reiseledelse, skandinavisktalende guide.
Ikke
inkludert:

Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør med 80 USD, drikke til
maten, øvrige måltider, forsikringer, utﬂukter under oppholdet i
Eilat.
Harald Sundsbø.

Bli med på en spennende rundreise
med mange høydepunkter. De første
to nettene bor vi i Tiberias. Vi besøker
de kjente og kjære plassene rundt
Genesaretsjøen, der Jesus levde og
virket. Så går ferden videre nedover
til grenseovergangen Sheik Husseins
Border, her krysser vi grensen til Jordan
og kjører gjennom landskapet der
profeten Elia kom fra Karmel og gjemte
seg for kong Akab. Så drar vi innom
Ramot i Gilead, en av de seks tilﬂuktsstedene som Josva opprettet. Vi stopper
på Nebofjellet, hvor Moses stod og så
inn i det lovede landet. På veien fra
Nebofjellet til Petra, kjører vi store
deler av ruten som israelsfolket vandret
mot Kanaans land. En av de største
S

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

0b
Pris fra
Oslo:

10 dagers tur

23.950,Pris fra andre byer på forespørsel.

JORDAN
Eilat

Pristillegg: 4.950,- for enkeltrom (begrenset
antall).
Vilkår:

Følg Josva og
Israelsfolket fra

JORDAN
TIL ISRAEL

attraksjonene i hele Midtøsten er klippebyen Petra. Vi spaserer inn til byen
gjennom en dal, og blir her store deler
av dagen. Fra Petra går turen til Wadi
Rum. Her får vi en fantastisk ørkenopplevelse. Vi kjører rundt i jeep og
besøker ”Seven Pillars of Wisdom”
og Laurence kilde m.m. Overnatting i
ørkenen på Wadi Rum Mazayen Luxury
Camp. Etter en «ørkenfrokost», setter
vi kursen mot Akaba og grensen til Israel.

natt i Jeriko, byen Israelsfolket først
inntok. Så får vi en spennende dag i
Samaria. Vi besøker Jakobs brønn i
Sykar, Garisim – samaritanernes hellige
fjell og byen Shilo, der Tabernakelet
stod i ca. 400 år. Deretter kjører vi opp
til Jerusalem. Vi tilbringer to ﬁne dager
i hovedstaden. Vi besøker Oljeberget,
himmelfartskapellet, Tårekirken,
Getsemane og går opp Via Dolorosa
til Gravkirken.

Vi krysser grensen, og en israelsk guide
tar imot oss. Turen går så nordover
gjennom Negevørkenen til Dødehavet
og til Ein Gedi. Her skal vi vandre opp
til kilden, der David gjemte seg i en
hule for kong Saul. Gruppen skal bo en

Den siste dagen skal gruppen besøke
Yad Vashem, Holocaust-minnesmerket
og Gordons Golgata, den nydelige
gravhagen med den tomme graven.
Velkommen på tur!

Turprisen Flyreise Oslo – Tel Aviv t/r (inkl. ﬂyavgifter kr 1920 pr. juni
inkluderer: 19, kan endre seg), rundreisen i henhold til oppsatt program,
opphold på hotell i dobbeltrom inkl. halvpensjon (frokost
og middag), lokal lunsj i Wadi Rum, inngangspenger til
besøkssteder i henhold til program, engelsktalende guide i
Jordan, shuttlebus på grensen, grenseskatt i Israel (USD 15,-),
skandinavisktalende guide på rundturen, norsk reiseledelse.
Ikke
inkludert:

På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam:

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

JORDAN
Eilat

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til guide,
sjåfør og hotell ca. 90 USD pr. person.
Aud K. og Johan Halsne.
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21. - 31. mars

21. mars - 1. april

Rundreise med Bibelen som guidebok

En ny og spennende vårtur

VÅRTUR TIL ISRAEL

ISRAEL – PROFETIENE

På denne turen får du et innblikk i Pinsevennenes sitt arbeid på sjukehuset i Eitanim.
Vi får høre mer om dette viktige arbeidet som frivillige har gjort og gjør for å hjelpe
og tjene menneskene her.

Vi inviterer deg med på en rundreise med Bibelen som guidebok,
og med bibelundervisning inn i den profetiske kontekst.

Du vil også bli bedre kjent med landet
Jesus levde og virket i. Turen går innom
mange av de kjente bibelske stedene
som Betlehem, Jerusalem, Jeriko og
Galilea.

for mange et høydepunkt i programmet.
Vi skal også besøke Davidsbyen og
Ghionkilden, og de som ønsker det,
kan gå gjennom Hiskiatunellen. NB!
Her må man ha med lommelykt og sko
som tåler vann.

Turen starter med tre overnattinger i
Jerusalem. Første dagen drar vi en tur
til Betlehem, Jesu fødeby, og etterpå
besøker vi Yad Vashem, Holocaustminnesmerket.

På veien til Galilea blir det tid å bade
i Dødehavet, vi besøker fjellfestninga
Masada fra Herodes sin tid, og det blir
et stopp i verdens eldste by Jeriko.

Vi skal selvfølgelig også vandre i Jesu
fotspor og besøker plassene vi kjenner
fra påskefortellinga. Et besøk i den vakre
gravhagen med den tomme graven er

Når vi kommer til Galilea, skal vi
besøke de kjente og kjære plassene
rundt Genesaretsjøen hvor Jesus levde
og virket. Det blir også tur opp til

0b

11 dagers tur

Pris fra
Haugesund:

20.490,Pris fra andre byer på forespørsel.
5.620,- for enkeltrom.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam:
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Naftalifjellene og videre til Caesarea
Filipi, der disippelen Peter bekjente sin
tro på Jesus som Messias. Et besøk på
fjellet Bental, der vi har god utsikt over
Golanhøyden, Syria og Hermonfjellet
har vi også med. Vi besøker Nasaret
Village, hvor vi får oppleve og se
hvordan man levde på Jesu tid. Siste
dagen besøker vi Caesarea ved havet
som var en viktig havneby i bibelsk tid.
Siste natta bor vi i Netanya, badebyen
som ligger ved Middelhavet.

Turprisen Flyreisen Haugesund – Oslo – Tel Aviv t/r, ﬂyavgifter
inkluderer: kr 2045,- (pr. sommer 2019, kan endre seg, opphold
i dobbeltrom på valgte hotell, halvpensjon (frokost
og middag), hele rundreisen med alle utﬂukter etter
programmet, inngangsbilletter til alle besøkssteder slik
det fremgår i dagsprogrammet, norske reiseledelse,
skandinavisktalende guide.
Ikke
Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til
inkludert: guide, sjåfør og hotell ca. USD 80.- pr. person.

Pristillegg:

Birger Unneland Håvik.

Denne gangen starter vi rundreisen i
Samaria. Vi skal bo i Ariel og får omvisning
i bibelhagen og tabernaklet. I Samaria
vil vi møte ﬂere av de gamle bibelske
kjerneområdene, Shilo, Elon More og
Jakobs brønn i Sikem. Ferden går videre
opp Jordandalen til Galilea. Her besøker
vi plassene rundt Genesaretsjøen der
Jesus virket. Vi bli mer kjent med Galileas
historie, og får et innblikk i den politiske
situasjonen her. Vi kjører opp til
Golanhøydene, og fjellet Har Bental,
hvor vi kan se langt inn i Syria. Det blir
også et besøk i kunstnerbyen Safed,
byen som ligger på et høyt fjell. Så
besøker vi Kfar Kedem, hvor vi vil få
oppleve en ﬂott anskuelsesundervisning
SY

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Tiberias

12 dagers tur

Pris fra
Oslo:

21.950,Pris fra andre byer på forespørsel.

JORDAN
Eilat

0b

Pristillegg: 7.250,- for enkeltrom.
Vilkår:

av livet på denne religiøse kibbutzen.
Fra Karmel fjellet ser vi utover Meggido
sletten, der det venter et siste avgjørende
slag, det store Harmageddon-slaget
som Åpenbaringsboken taler om.
Så settes kursen mot Jerusalem, denne
spesielle, historiske, kulturelle og
profetiske byen som vi skal bli bedre
kjent med de neste dagene. Jerusalem
er daglig i mediebildet, og er blitt en
løftestein som hele verden har sine
øyne rettet mot.
Vi skal få vandre i Jesu fotspor gjennom
byen. Det blir også en dagstur under
havets nivå til Jeriko, verdens eldste by,
døperstedet ved Jordanelven i Judea,

Masada og Dødehavet. Her ﬂyter du
som en kork på grunn av havets høye
saltinnhold. Da vi forlater Jerusalem,
legger vi turen innom Betlehem, hvor vi
prøver å få møte pastorparet Naim og
Elvira Khoury. Vi kjører ut til Herodion
og ser utsikten over Judeamarkene.
Turen går via Tel Aviv, hvor vi besøker
«The Independence Hall» og Jaffa,
med Simon garverens hus videre til
Netanya. Her skal vi bo de siste to
nettene og få en deilig fridag ved
Middelhavet.
Noen kvelder blir det møte med sang,
vitnesbyrd og bibelundervisning.

Turprisen Flyreisen Oslo – Tel Aviv t/r, ﬂyavgifter kr 1.900,inkluderer: (pr. juni 19, kan endre seg), hele rundreise med alle
utﬂukter etter programmet, opphold i dobbeltrom på
turistklassehoteller, halvpensjon (frokost og middag),
inngangspenger til alle besøkssteder slik det fremgår
av turprogrammet, norsk reiseledelse, skandinavisktalende guide.
Ikke
Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotellinkludert: betjening, guide og sjåfør med ca. 90 USD pr. person.

På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam:
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Unni og Gordon Tobiassen.
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3. - 13. april

3. - 13. april, 20.juni - 4. juli og 21. juni - 30. juli

Familien Waldemar

Det er ﬂere familier enn noen gang som reiser til Israel!
Og i vår/sommer 2020 har vi tre familieturer å velge mellom.
Det er de populære familieturene i påske- og sommerferie
med team Knotten&Morken og ny tur med Jarle og Karina
Waldemar i slutten av juli. Familieturene er en herlig blanding
av ferie og opplevelser og samler små og store i alle aldrer, på
tvers av generasjoner. De inneholder bl.a. bade- og feriedager
i tillegg til vandring i Jesu fotspor i Galilea og Jerusalem.
En opplevelse og investering for hele familien!

Det profetiske ord, i bibelens land og blant hans folk Israel!

PÅSKETUR TIL ISRAEL
En spennende rundreise der du får oppleve bibelens land og får et møte med
dets folk, historie og kultur. Turen passer godt for førstegangsreisende, men også
for deg som har vært i Israel ﬂere ganger. Vi skal besøke kjente steder og noen
nye plasser. Det blir bibeltimer på turen, og vi skal delta på den skandinaviske
gudstjenesten i Gordons Golgata 1. påskedag.
Denne turen starter i Jerusalem. Vi skal
feire Palmesøndag og 1. Påskedag i
byen der det virkelig skjedde. Vi
besøker plassene som er knyttet til
påskefortellingen, men vi går også på
oppdagelsesferd i det helt unike
Jerusalem. Vi besøker områdene hvor
«Mikve Israel» var på Templets tid,
«Brichot» Hazon og Betdesda-dammen,
og vi skal gå under byen og se vannbassenger fra Jesu tid.
Vi kjører gjennom Judeaørkenen ned
til Dødehavet, der det blir anledning til
å bade. Vi stopper i Qumran og ved

0b
Pris fra
Oslo:

11 dagers tur

22.950,Pris fra andre byer på forespørsel.

Døpeplassen før vi kjører nordover til
Tiberias. I Galilea besøker vi de kjente
og kjære plassene rundt Genesaretsjøen
der Jesus virket, men vi skal også besøke
plasser som Hazor og Dan, som kanskje
er ukjent for noen. Her får vi se arkeologiske utgravninger fra gammeltestamentlig tid, og vi får høre om det
som har hendt her.
Via Karmelfjellet og Caesarea ved
havet kjører vi til Tel Aviv, der vi skal
bo resten av turen. Det blir tilbud om
bibeltimer, og vi får tid til å bade og
slappe av, eller spasere langs Middelhavet på den ﬂotte strandpromenaden.

Et besøk på Karmel, markedet i Tel Aviv,
er alltid populært blant de reisende.
Vi skal også dra på dagsutﬂukt til
«Goliats grav», etter det kjører vi til
Beit Guvrin og Tel Lakish før vi drar
tilbake til Tel Aviv. Den siste dagen
tilbringer vi i Jerusalem. Vi skal blant
annet være med på den skandinaviske
gudstjenesten i gravhagen, der vi skal
feire Jesu oppstandelse.

I tillegg skal vi få møte, og bli kjent
med, ﬂere israelere under turen. Dette
blir naturlig ﬂettet inn på passende
dager og kveldssamlinger. Gled dere!

Turprisen Flyreisen fra Oslo – Tel Aviv tur/retur, ﬂyavgifter kr 1.915
inkluderer: pr. mai -19, kan endres), hele rundreisen med alle utﬂukter
etter programmet, opphold i dobbeltrom på hotellene,
halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangsbilletter til
alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet,
norsk reiseledelse, norsktalende guide, Ariel.

Pristillegg:

7.150,- for enkeltrom.

Ikke
inkludert

Tips til hotellbetjening, guide og sjåfører med 110 USD,
drikke til maten, øvrige måltider, forsikringer.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Turteam:

Eivind Flå og Ariel Frøytland.
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Familieturer til

ISRAEL

Familieturene med Knotten & Morken

Familietur med Jarle og Karina Waldemar

Knotten&Morken familieturer er en reise i nært møte med landet og
folket, hvor man opplever mangfoldet og ulikhetene rundt i landet, og
barna og de unge blir guidet på sitt eget språk. En får et levende møte
med røttene våre i tillegg til søndagsskolens fortellinger. Det tilbys
koselige og lærerike samlinger, ulike aktiviteter og møte med Jesustroende
jøder og arabere. En opplever både moderne storbyliv og ørken,
hellige og historiske steder, dyrepark, beduinleir og kameltur, kibbutz,
oase og naturvandringer – alt med Bibelen som reisehåndbok.

Waldemars familietur har to steder som base på turen;
4 første nettene på kibbutz ved Genesaretsjøen og
5 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.

Om reiselederne
Evy-Gunn Knotten fra Sunnmøre har vært ca 80 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 og bl.a. vært reiseleder for turen «Israel rundt – på sykkel».
Oddfrid og Kjetil Morken fra Bryne har lang erfaring fra Israelsturer, til
sammen nærmere 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.

Påsketur: 03. – 13. april (venteliste)
Sommertur: 20. juni – 04. juli (venteliste)

Om reiselederne
Jarle og Karina Waldemar har sammen med sine tre
barn base i Oslo og de er begge lærerutdannet.
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.

Sommertur: 21. juli – 30. juli
Turprogrammet er under utarbeidelse.

Ta kontakt med oss om du er interessert på epost: post@plussreiser.no eller tlf. 70 17 90 00.
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16. - 23. april

17. - 22. april

Klassisk rundreise

Samfunn, historie, natur og innovasjon

MED ØNSKESANGEN TIL ISRAEL

ISRAEL FØR OG NÅ

På denne turen får du et nært møte med de bibelske stedene. «Ønskesangen» er
seernes eget ønskeprogram med Lise Karlsen, som Evangeliesenteret har sendt på
Visjon Norge i mange år, til stor glede for mange.
Nå inviterer vi deg til å bli med Ønskesangen til Israel!
Rundreisen starter i Tel Aviv ved
Middelhavet og så nordover til Tiberias
med Gennesaretsjøen og alle de kjente
stedene vi kjenner fra bibelhistorien.
Vi følger på mange måter i Jesu fotspor
i Galilea som var senter for Jesu virke.
Vi besøker blant annet Saligprisningsberget hvor Jesus mettet over 5000
mennesker, og området der Jesus kalte
sine disipler, og vi leser om ﬁskefangsten
da han møtte dem på stranden en stille
morgen. Båtturen på Gennesaretsjøen
er også en opplevelse. Her blir Skriften
levende for oss, og vi minnes bl.a.
hvordan Jesus stilte stormen og gikk
på vannet. Vi skal besøke Hamat Gader
som er kjent for sine varme kilder og

0b

8 dagers tur

Krokodille farmen som ligger på sørsiden
av Genesaretsjøen nær grensen til Jordan.
Vi forlater Tiberias og setter kursen mot
Jerusalem. Veien går til Dødehavet, og
videre til Qumran, som er kjent for
funnet av Dødehavsrullene.
Det blir også et stopp ved Kaser el
Yahud – dåpsstedet i Jordanelven. Det
var hit israelsfolket kom da de inntok
landet, og her ligger stedet der
Johannes døpte Jesus. Så besøker vi
Jeriko, verdens eldste og lavestliggende
by. Vi ser morbærtreet og minnes
Sakkeus og hører historien om Elisa og
kilden før vi drar videre til Jerusalem.

19.750,-

Pristillegg:

Tilslutning fra andre byer
på forespørsel.
5.650,- for enkeltrom.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam:
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Lise Karlsen og Jostein Kirkenes

ISRAEL
Netanya
Jerusalem

Lørdagen morgen har vi panoramautsikt fra Oljeberget over sentrale
Jerusalem. Turen går videre gjennom
Getsemane, til Via Dolorosa og
Gravkirken. Vi vandrer gjennom gamlebyen ut Damaskusporten. Vi avslutter
den bibelhistoriske rundturen i
gravhagen ved Gordons Golgata.

vi oss på bussen og har første stopp
ved elven Jordan og Jesu døpested.
Ved Qumran blir det mulighet for å
ﬂyte i Dødehavet. Videre tar vi turen
opp på Herodes den stores palass og
feriested, Masada. Fjellfestningen
forteller en gripende historie om
romernes forfølgelse av jødene rundt
år 66-72. e.Kr. Kabelbane opp østsiden
og vandretur ned vestsiden. Herfra
frakter bussen oss gjennom
Negevørkenen til Be’er Sheva. Her skal
vi overnatte én natt.

Søndag besøker vi Holocaustmuseet
Yad Vashem og Det Israelske Museum
ser vi Dødehavsrullene og en modell
av Jerusalem i eldre tid. Mandag setter

Tirsdag starter vi ved Abrahams brønn,
før vi setter kursen mot Sderot. Den lille
byen ligger på en høyde som lar oss se
inn i Gaza. Vi får møte mennesker som

Fredag er utreisedag med formiddagsﬂy
fra Oslo. Det er sabbat (jødenes hvileog helligdag) når vi lander i Tel Aviv.
Vi skal overnatte tre netter i Jerusalem.

Vi får oppleve de mest kjente stedene
i Jerusalem, som Oljeberget der vi ser
«Den Hellige Stad» Jerusalem, går
forbi «Tårekirken» hvor Jesus gråt over
Jerusalem, og kommer til Getsemane.
Inne i gamlebyen besøker vi Betesdadammen og St. Anna kirken, går deler
av Via Dolorosa til Golgata og gravstedet. Videre besøker vi Vestmuren,
«Nattverdsalen» på Sionsberget og
basarene. Vi skal til Yad Vashem, det
nasjonale minnesmerket over de som
ble drept under Holocaust, ser den
sjuarmede lysestaken, menoraen ved
Knesset og besøker Gravhagen.

Turprisen Flyreisen Oslo – Tel Aviv tur/retur, ﬂyavgifter kr 1.630,inkluderer: (pr. mai -19, kan endre seg), hele rundreisen med alle
utﬂukter etter programmet, opphold i dobbeltrom på
turistklassehoteller, halvpensjon, dvs. frokost og middag,
en lunsj, inngangsbilletter til alle besøksteder slik det
fremgår i dagsprogrammet, norsk reiseledelse,
skandinavisktalende guide.
Ikke
Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotellinkludert: betjening, guide og sjåfør med ca. 70 USD pr. person.

Pris
fra Oslo:

Bli kjent med Israels historie, jødenes hjemland og kristentroens midtpunkt i
en komprimert rundtur. Opplev en velutviklet, innovativ og ung nasjon.

0b
Tiberias

Pris
fra Oslo:

15.950,Tilslutning fra andre byer
på forespørsel.

JORDAN
Eilat

6 dagers tur

Pristillegg:
Vilkår:

4.150,- for enkeltrom.

lever under trusselen fra ekstreme
palestinere. Vi følger sikkerhetssituasjonen tett og reiser utenom
området dersom det mot formodning
føles uttrykt. Senere besøker vi The
Peres Center for Peace and Innovation.
Solnedgangen ser vi fra stranden i
Tel Aviv.
Hjemreise onsdag med ankomst Oslo
tidlig kveld.
Denne turen passer perfekt for deg som
ikke har mulighet til å ta fri over lengre
tid. Flere av kveldene blir det samlinger
som gir et innblikk israelernes
samfunnsliv.

Turprisen Flyreisen Oslo – Tel Aviv tur/retur, ﬂyavgifter, kr 1615,inkluderer: (pr. mai -19, kan endre seg), hele rundreisen med alle
utﬂukter etter programmet, opphold i dobbeltrom på
turistklassehoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag,
en lunsj, inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det
fremgår i dagsprogrammet, norsk reiseledelse,
skandinavisktalende guide.

Ikke
inkludert:
På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam:

ISRAEL
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JORDAN
Eilat

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til
hotellbetjening, guide og sjåfør ca. USD 55 pr. person.
Jørgen Haugland Kristiansen, Steinar Kristiansen
og Ariel Frøytland.
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18. - 26. mai

ANDRE TURER TIL ISRAEL:
I presentasjonen på foregående sider
viser vi et utdrag av våre ﬂotte turer til
Bibelens land, men vi har mange ﬂere…
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 epost. Her er en smakebit
på andre turer vi legger opp vinter/vår 2020:

Rundreise i Israel

OPPLEV BIBELENS LAND
Bli med på en rundreise hvor vi bruker Bibelen som guidebok og besøker
plasser som vi kjenner fra både Det gamle- og Det nye testamentet.
Vi bor to netter i Ein Bokek ved
Dødehavet. Her får vi nyte tilværelsen
og kan bade i det ramsalte vannet. Vi
setter kursen mot Beersheva og besøker
Abrahams brønn. Det er også planlagt
et besøk i Hebron og Makpela Hulen,
patriarkenes gravsted. I Betlehem
besøker vi Hyrdemarkene og leser fra
juleevangeliet.

Første natt bor vi i Netanya, badebyen
ved Middelhavet. Vi fortsetter videre
via Karmelfjellet forbi Kisonbekken til
Nasaret, hvor vi skal besøker Mariakilden, Synagogen og Bebudelseskirken.
En båttur på Genesaretsjøen er en
veldig ﬂott opplevelse. Vi besøker
Magdala, hvor Maria Magdalena kom
fra, og som var en meget travel ﬁskerlandsby på Jesu tid. Videre vandrer vi
fra Bergprekenstedet ned til Mensa
Kristi, hvor Jesus møtte disiplene etter
oppstandelsen. Et besøk i Jesu egen by,
Kapernaum, må vi også ha med. En av
dagene er det planlagt en dagstur til
Samaria og Judea, der vi skal besøke
Jakobs brønn i Sykar og Shilo.
Turen går videre til Døpestedet Kaser
el Yahud og videre til Ein Gev, hvor vi

spaserer opp til kilden der David skjulte
seg i en hule for kong Saul.

Pris fra
Oslo:

9 dagers tur

19.590,Pris fra andre byer på forespørsel.

Pristillegg: 6.990,- for enkeltrom.

Ikke
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til
guide, sjåfør og hotell USD 60 pr. person.

Vilkår:

Turteam:

Arne Øystein Rambekk og Jan Terje Hanssen.

På denne turen gjelder spesielle vilkår.
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Rundreise med 3 dagers oppdagelsesreise i Negevørkenen
Reiseledere: Ariel Frøytland og Siv Håvold

Oppdag og Opplev Israel
Reiseledere: Randi og Edgar Fredriksen

Vårblomstringstur til Israel
19. februar – 29. februar

Fra hav til hav i Israel
22. april – 2. mai

Det profetiske ord, i Bibelens land og bland hans folk Israel
Reiseledere: Anne Kirsti og Jon Erling Henriksen

Vandring fra Middelhavet til Dødehavet
Reiseleder: Dag Johansen

Vinterferietur til Israel
21. februar – 01. mars

Rundreise i Israel
30. april – 10. mai

Israel i vårblomsterdrakt
12. mars – 22. mars

I Mesterens fotspor i Jerusalem, Galilea og Judea ørken
Reiseledere: Jan Nordstokka og Eirik Nyfeldt Bø

Ung voksen tur til Israel
06. -17. juli

Rundreise med fridager ved Middelhavet, opplev Bibelens
Rundreise med vandring i blomsterenga i Galilea og på
Golanhøyden, bestige fjelltopp i Negev og kjente bibelske steder land og folk
Reiseledere: Dina Viktoria og Linn Rebekka Teien, Anders
Reiseledere: Evy Tønnessen og Wenche Frøytland
Kristian Håkestad og Ariel Frøytland
SY

0b

Fra Saligprisningens berg til Jerusalem
28. mars – 6. april

Rundreise med tema: Jødene – Guds utvalgte folk
Reiseledere: Ståle og Anne Halsne

De siste dagene skal vi bo i Jerusalem.
Her skal vi besøke Betania, hvor Marta,
Maria og Lasarus bodde, og hvor Jesus
ofte var på besøk. Vi skal vandre fra
Oljeberget ned til Getsemane, besøke
den øvre salen på Sionsberget,
Hanegalskirken og Klagemuren. Og sist
men ikke minst, besøker vi Gordons
Golgata, den nydelige Gravhagen med
den tomme graven.

Turprisen Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, (inkl. ﬂyskatt kr 2230,- pr.
inkluderer: juni -19, kan endre seg), rundreisen i henhold til oppsatt
program, opphold på hotell i dobbeltrom inkl. halvpensjon (frokost og middag), inngangspenger til besøkssteder i henhold til program, skandinavisktalende guide
på rundturen, norsk reiseledelse.

Vårtur til sørlige Israel
19. januar – 26. januar

Tiberias

JORDAN

Inspirasjonstur til Israel
26.mars – 5. april
Historie, bønn og lovsang i landet Mesteren vandret i og med
Bibelen som guidebok. Reis sammen med Kvinner i nettverk
og Nettverk for menn
Reiseledere: Elin L. og Geir Fagerbakke. Mette V.
og Roger Sørensen
Turen går i samarbeid med

Eilat
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ARABIA

OMAN

ER

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.

ARABISKE
EMIRATER

SUDAN

CHAD

ERITREA

JEMEN

Det Arabiske h

IA
SØR SUDAN

SENTRALAFRIKANSKE
REPUBLIKK

ETIOPIA

AMERUN

SOMALIA

UGANDA
GABON

DEM. REP.
KONGO

KENYA
REPUBLIKKEN
KONGO
TANZANIA

ZANZIBAR
SEYCHELLENE

ANGOLA
MALAWI
AW
AW
WII

ZAMBIA

ZIMBABWE
NAMIBIA

MOSAMBIK

MAURITIUS

MADAGASKAR

BOTSWANA

NORD
KOREA
SØR
KOREA

KINA
NEPAL

A

JAPAN

BUTAN
BANGLADESH
BANGLADES
BANGLA
BA
AN
NGL
N
GLA
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D
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E
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MYANMAR
LAOS
THAILAND

VIETNAM

KAMBODSJA

FILIPPINENE

ANKA
MALAISIA

INDONESIA

38 | PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |

| PLUSSREISER | VINTER & VÅR | 2020 |

PAPU

39

13. - 25. februar

13. - 23. februar

LAOS OG
THAILAND

KAMBODSJA

Bli med å opplev to pulserende hovedsteder,
harmoniske landsbyer i Laos med ﬂere
prosjektbesøk og ﬂotte strender.

På denne rundreisen til dette vakre
landet vil du vil få et godt innblikk i
Kambodsjas kultur, historie og dagligliv.

Reisen går først til Laos hovedstad
Vientiane, hvor vi besøker ﬂere av byens
attraksjoner, blant annet tempelet
Wat Sisaket, nattmarkedet og Copesenteret. Vi besøker også en frivillig
organisasjon som tilbyr proteser og
rehabilitering til personer som ikke
har råd til dette. Vi går til gudstjeneste
i Na Kham kirken.

vann gjør hverdagen enklere, helsen blir
bedre og levestandarden øker. En skole
betyr blant annet at barna slipper lang
skolevei, ofte på farefulle veier.

0b
Pris fra
Stavanger:

24.500,Tilslutning fra andre byer er
mulig, ta kontakt.

Pristillegg: 5.000,- for enkeltrom.
Reiseleder: Eivind Hauglid og Roar Vik.
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Reiselederne tar oss med til noen av
disse landsbyene hvor vi får møte elever
og lokale menigheter, og vi får et innblikk i hvordan livet i disse landsbyene
har endret seg. Det blir også et stopp
ved krukke-sletta, hvor det ligger ﬂere
tusen år gamle steinkrukker spedt
utover på et stort område. De største
veier opptil 14 tonn.

Vi besøker blant annet de fantastiske
tempelruinene i Siem Reap. Her ligger
Angkor Wat, verdens største religiøse
monument. Dette stedet står på
Unescos liste over verneverdige steder.
Man kan ikke unngå å bli imponert over
de storslagne byggverkene som ble
forlatt av ukjent grunn for ﬂere hundre
år siden. Vi lærer mer om den gamle
Khmer-kulturen og gudekongenes
fantastiske byggverk. Det blir også en
båttur på Tonle Sap-innsjøen til de
ﬂytende landsbyene.

Tilbake i Bangkok besøker vi noen av
de de diakonale prosjektene til Den
evangelisk lutherske kirken, blant annet
daghjemmet til Immanuelkirken og
Lovsangshjemmet i Bangkoks største
slum. Reisen avsluttes på Thailands
ﬂotte strender i Hua Hin.

Turen går så videre til provinsen
Phonsavanh, nordøst i landet.
Med fokus på helse, utdanning og
kapasitetsbygging samarbeider NMS
med Laos evangeliske kirke og laotiske
myndigheter, med blant annet å bygge
skoler og gi landsbyer rent vann. Rent

13 dagers tur

Opplev smilene og varmen fra folket
med den smertefulle historien!

Turprisen
Flybillett Stavanger – Bangkok – Vientiane t/r, ﬂybillett
inkluderer: Vientiane – Phonsavanh t/r, ﬂyavgifter (pr. juni 19, kan endre
seg), all felles transport i Laos og i Thailand, overnatting i
dobbeltrom inkludert frokost. lunsj og middager, slik det
fremgår i programmet (totalt 16 måltider), to norske reiseledere.

Fra Siem Reap går turen med buss til
Phnom Penh, Kambodsjas hovedstad.

LAOS
THAILAND

VIETNAM

KAMBODSJA

0b

11 dagers tur

Pris fra
Oslo:

22.400,-

Den største byen i landet og et viktig
knutepunkt for økonomi, historie,
politikk og kultur. Ved å besøke
Choeung Ek-dødsmarkene og det
beryktede fengslet Toul Sleng får vi et
nærmere innblikk i landets forferdelige
historie. Tusenvis av uskyldige
mennesker ble fengslet, torturert og
siden henrettet og slengt i massegraver.
Det blir også tur ut på landet, hvor
Misjonsalliansen har sine prosjekter for
å bedre levestandarden til ekstremt fattige
mennesker. Vi får møte misjonærer og
høre om arbeidet deres.

I havne- og strandbyen Sihanoukville
nyter vi Kambodsjas vakre kyststripe.
Det vil være mulighet for båtturer, ﬁske,
snorkling, eller bare å slappe av på en
av de ﬂotte strendene.
Det vil være mulighet til å utforske
begge storbyene Siem Reap og Phnom
Pehn på egenhånd for de som ønsker
dette. Et besøk til kveldsmarkedet, eller
bare å vandre litt rundt for å oppleve
livet i byene.

Turprisen
Flyreisen Oslo – Siem Reap, t/r inkludert ﬂyskatter (pr. mai 19,
inkluderer: kan endre seg), all felles transport i Kambodsja, overnatting i
dobbeltrom inkludert frokost, 7 lunsjer, 7 middager, ﬂyreisen
Sihanoukville - Siem Reap, inngangsbilletter til nevnte attraksjoner,
engelsktalende lokal guide på sightseeingturene, norsk reiseleder.

Ikke
inkludert:

Visum, vaksiner, forsikringer, tips, øvrige måltider, drikke.

Tilslutning fra andre byer er
Ikke
mulig, ta kontakt.
inkludert:
Pristillegg: 3.600,- enkeltrom.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Reiseleder: Andreas E. Eidsaa Jr.

Vilkår:

Visum (pr. i dag 37 USD), vaksiner, drikke, tips, måltider som ikke
står som inkludert (2 lunsjer og 2 middager), Inngangsbilletter og
utﬂukter til andre attraksjoner som ikke står som inkludert.
På denne turen gjelder spesielle vilkår.

LAOS
THAILAND

VIETNAM

KAMBODSJA
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29. februar - 15. mars

1. - 17. april

Årets nye destinasjon

Palmesus og påskeglede

VIETNAM

MADAGASKAR

Endelig er vi klar for vår første Vietnamtur.
Turen tar oss først til den franskvietnamesiske perlen Ho Chi Minh,
kjent som Saigon. Her har vietnamesisk
kultur blandet seg med fransk cafekultur og arkitektur, så det er bare å
glede seg til lekre måltider. I denne
fascinerende byen går turen blant
annet til det gamle postkontoret,
Notre Dame-katedralen,
Gjenforeningspalasset, krigsmuseet
og det kjente Ben Than markedet.
Fra Ho Chi Minh blir det en tur inn i det
fruktbare og frodige Mekongdeltaet, hvor
mesteparten av Vietnams risproduksjon
foregår. På dette nettverket av elver og
kanaler seiler vi til ﬂytende markeder, vi
besøker også ﬂere små familiebedrifter
som lager blant annet rispasta, søtsaker
av kokosnøtt og annet. I tillegg får vi
smake ulike eksotiske frukter.

0b

16 dagers tur

Pris fra
Stavanger:

24.900,Tilslutning fra andre byer

Pristillegg:

er mulig, ta kontakt.
4.900,- for enkeltrom.

Reiseleder: Jofrid Vigre Braadland og
Frøydis Fitje Aarsland
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Det blir også en minneverdig utﬂukt til
Cu Chi-tunnelene, et utrolig nettverk
på 200 km tunneler under bakken som
er gravd ut for hånd. De ble bygget av
FNL (Viet Cong) under Vietnamkrigen,
og brukt som gjemmesteder og
hemmelige passasjer under kampene.
Det vil være mulig å gjøre et forsøk på
å krype i tunellene.

På våre reiser med både buss, båt og
tog får vi oppleve Vietnams vakre
landskap: te-plantasjer, gummitrær,
marmorfjell og en ﬂott blomsterpark.
Vi skal selvsagt også besøke noen av
landets pagoder og palasser. Det blir
byvandringer gjennom ﬂere berømte
gater.
En opplevelsesrik og historisk rundtur,
med ﬂere fridager på slutten av turen
til å nyte strandlivet og byen Hoi An.
Hoi An var under 16- og 1700-tallet en
av Sørøst-Asias viktigste handelsbyer.
Mye av arkitekturen og atmosfæren
lever fortsatt, den sjarmerende gamlebyen står i dag på UNESCO verdensarvliste.

Turprisen
Flyreisen Stavanger – Ho Chi Minh og Da Nang – Stavanger, inkl ﬂyAR
inkluderer: skattene som kan endre seg. All felles lokal transport i Vietnam,
overnatting i dobbeltrom, inkludert frokost. Andre måltider som står
LAOS
som inkludert i programmet, se vår webside. Tur på Mekong- deltaet,
en ﬂaske vann pr. dag, engelsktalende lokal guide, norske reiseledere.
THAILAND
Ikke
Visum, vaksiner, drikke, tips, måltider som ikke står som inkludert,
VIETNAM
utﬂ
ukter
som
står
som
ikke
inkludert.
Mer
informasjon
om
disse
inkludert:
KAMBODSJA
utﬂuktene ﬁnner du på vår webside.
Vilkår:
På denne turen gjelder spesielle vilkår.

En opplevelsesferie kombinert med gode dager ved Mosambik-kanalen.
Lokale reiseledere viser deg vakre Madagaskar med sin unike natur og kultur,
gir deg personlige og nære møter med misjon og utviklingsarbeid.
Fra hovedstaden i høylandet vil turen ta
deg sørover til den «norske byen»
Antsirabe, byen som har i generasjoner
har vært sentrum for norsk misjon på
Madagaskar. Vi har ﬂere dager til å
utforske byen, se og høre om kirkens
og misjonens arbeid. Vi besøker blant
annet et vekkelsessenter.
Størst inntrykk gjør det å oppleve
felleskapet, sangen og gleden i den
lokale kirken og hvordan de møter
nåtidens utfordringer i et fattig land.
Turen går så videre til regnskogen og
Ranomafana nasjonalpark. Det blir en
fottur i nasjonalparken, hvor vi håper
å få se lemurer og eksotiske reptiler.

0b

17 dagers tur

Pris fra
Oslo:

28.300,-

Tilslutning fra andre byer er
mulig, ta kontakt.
Pristillegg: 3.500,- enkeltrom.
Reiseleder: Beate og Rolf Ekenes.

Neste stopp er byen Fianarantosa,
hvor reiselederne bodde i ﬂere år. Vi
besøker presteskolen og gamlebyen.
Overnatting på et sjarmerende sted
utenfor byen.
Bussen tar oss videre sørover til
Baraland og de unike Isalofjellene.
Isalo nasjonalpark kjennetegnes av
særegne fjellformasjoner og frodige
canyons med sjeldne dyr og planter.
I Isalo-fjellene blir det en ﬂott fottur
og et bad i et naturlig basseng.
Reisen fortsetter lenger ned i lavlandet,
vi vil få se våre første Baobab trær og vi
vil passere ﬂere små byer som har vokst

de siste årene på grunn av funn av
edelstener og gull.
Det blir varmere i været, og vi får et glimt
av tropiske strender. Det blir lunsj i kystbyen Tulear før turen går nordover langs
kysten til ferieparadiset Ifaty. Der skal
vi bo ved stranda og bade og dykke i
azurblått hav, fylt av fargerik tropeﬁsk
omkring korallrevene.
Etter tre netter ved kysten, ﬂyr vi
tilbake til hovedstaden Antananarivo.
Vi besøker noen av byens attraksjoner
før vi setter oss på ﬂyet hjem til Norge.

Turprisen
Flyreisen Oslo – Antananarivo t/r, ﬂyavgifter (pr. juli 19, kan
inkluderer: endre seg), all felles lokal transport på Madagaskar, overnatting
i dobbeltrom inkludert fullpensjon minus dagene ved kysten
da er bare frokost og middag inkludert, kafe, te og juice til
måltidene og norske reiseledere.
Ikke
inkludert:

Visum, vaksiner, tips, anne drikke, lunsjer i Ifaty, inngangsbilletter
og guide til nasjonalparkene og andre attraksjoner.

Vilkår:

På denne turen gjelder spesielle vilkår.

NZANIA

SEYCHELLENE

LAWI

MOSAMBIK

M

MADAGASKAR
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Kypros

31. juli - 11. august

Himmelens tempel,

Beijing

Kunming

Tur i Red Desert, Eilat

Bodensjøen

MINNER FOR LIVET

KENYA OG ZANZIBAR

Her er noen av turopplevelsene gjestene våre har delt
– fra alle verdens hjørner.
er.

Opplev den store dyrevandringen i Masai Mara
og krydderøya Zanzibar med sine ﬂotte strender.
August er den absolutt best tiden å
besøke Kenya hva mengder av dyr
angår. På denne tiden samles millioner
av dyr i Masai Mara. Det koster ekstra å
dra på denne tiden, men du kommer
ikke til å angre. Skal du først til Afrika
for å se dyrene, så reis på den beste
tiden.
Vi ankommer Nairobi tidlig om
morgenen, turen går direkte til Lake
Nakuru Nasjonal park. Lake Nakuru er
«hjemsted» for millioner av ﬂamingoer
og over ﬁre hundre forskjellige fuglearter.
Det blir safari allerede første dag. I
nasjonalparken er det neshorn, sebraer,
løver, leoparder og ﬂodhester m.m.

Neste morgen går turen inn i Masai
Mara og lodgen vår. Det blir både en
heldagssafari, en ettermiddagssafari
og en morgensafari i en av verdens mest
dyrerike parker. Utrolig spennende, det
er på denne tiden den store immigrasjonen/dyrevandringen forgår. Vi kan
få oppleve hundretusener av sebraer,
gnuer og andre dyr som er på vandring.
Det er en opplevelse å beﬁnne seg midt
i dette naturens eventyr midt ute i
villmarken. Heldagssafarien tar oss helt
til grenseelven mellom Tanzania og
Kenya. Hvor det ligger krokodiller som
venter på gnuene som skal krysse elven
på sin vandring over Serengeti-slettene.
Her håper vi å se ﬂodhester også.

Caesarea-familietur

Vi skal også besøke Masai-folket som
har bodd hundrevis av år i sine
karakteristiske hytter av tørket leire og
kumøkk. Det blir dans, omvisning og
mulighet til å besøke landsbyens
«butikk» for å gjøre gode kjøp av lokalt
håndverk.
Vi håper at vi har fått sett alle «de fem
store» før vi forlater Kenya og ﬂyr til
den eksotiske øyen Zanzibar, hvor vi
skal nyte sol og sjøen i ﬂere dager.
Vi skal også besøke noen av øyas
attraksjoner, byen Old Stone, det lokale
markedet og en krydderplantasje før vi
returnerer tilbake til Norge.

Beduin luxary camp

, Jordan

Få ledige plasser.

Turprisen
Flyreisen Oslo – Nairobi og Zanzibar – Oslo, ﬂyavgifter (pr. sept 19, kanR SUDAN
ETIOPIA
inkluderer: endre seg), ﬂyreisen Nairobi – Zanzibar, overnatting på hotell/lodger,
full pensjon under safari, halvpensjon (frokost og middag) på Zanzibar,
SOMALIA
Pris fra
besøk i en Masai Mara landsby, engelsktalende lokal guide som er
UGANDA
Oslo:
sjåfører på bilene, rundreise i minibusser basert på seks personer i
Tilslutning fra andre
KENYA
hver bil på safari, transfers på Zanzibar, sightseeing, parkavgifter til
byer på forespørsel
nasjonalparker slik det fremgår av programmet, norsk reiseleder.
Pristillegg: Enkeltrom på forespørsel, Ikke
Tips, vaksiner, drikke, visum til Kenya og til Tanzania, andre måltider
kontakt oss for pristillegg. inkludert: som ikke står som inkludert.
ZANZIBAR
TANZANIA
Reiseleder: Øystein Ramberg.
Vilkår:
På denne turen gjelder spesielle vilkår.

0b

, USA
Buggyride med Amish

12 dagers tur

46.860,-

Det vil være mulig å bare delta på safarien. Ta kontakt med oss for pris.
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Andalucia

Den kinesiske mur

Elvecruise, kryssing av Donau
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Gannturene
2020
Cruise gjennom Kielkanalen
Skagen | København | Warnemünde | Hamburg
16. - 23. juli

Olsokcruise til Færøyene
Torshavn | Klaksvik | Lerwick
25. juli til 2. august

Elevtokt til Nord-Norge
Trondheim | Narvik | Bodø | Ålesund
5. - 14. februar

Elevtokt i Vesterled
Kirkwall | Stornoway | Thurso
4. - 8. mai
Telefon: 51 85 48 70
e-post: gannturene@gann.no
www.gann.no
Gannturene arrangeres i godt
samarbeid med Plussreiser

Gannturene har for mange blitt et begrep på en
ferieopplevelse utenom det vanlige, en ferie med
mening og innhold. Som passasjer på Skoleskipet
Gann får du en fantastisk, flott opplevelse og
du får samtidig ta del i et meget viktig arbeid.
De siste årene har vi hatt større valgfrihet
på utfluktene våre. Noen liker å sitte på en
buss og høre på en flink guide, andre vil ut å
bruke kroppen - en fottur eller sykkeltur.
I 2020 får du mange valg til utflukter og
aktiviteter i land. Vil du ha med egen
sykkel eller kajakk? Vi har plass til
begge deler om bord.
Vi legger også opp til et variert
program om bord, med gode artister,
reiseledere og foredragsholdere, og
serverer tre gode måltider hver dag.
Alle lugarene våre har bad med dusj
og WC.
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Hva er reiser i kristen regi?

Litt praktisk informasjon

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.

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.

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.

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 halv pensjon. 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. Her kan man også bestille
avbestillingsforsikring dersom man ikke har det.
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

Personalpresentasjon

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. Avbestilles turen mellom 6 uker og 15
dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum.
Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved
manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen
kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de
nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

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.

NB! MANGE AV VÅRE TURER
HAR SPESIELLE VILKÅR

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

– 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

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 sommeren 2019. 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.

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 L. 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

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

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

PÅMELDING OG BETALING

Aud Kindervåg Halsne
400 44 780
aud@plussreiser.no

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

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

Kontakt:

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

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

HAVNEVIK

Graﬁ sk arbeid: BMERK • Trykk: Kai Hansen Trykkeri • Bildene i denne katalogen er hentet fra Plussreisers bildearkiv, GoIsrael.com, foto.nordnorge.com, unsplash.com og Shutterstock.com

Husket
reiseforsikring?
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