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Kjære turgjest
Godt nytt år! Håper det etter hvert gir oss muligheter til å treffes på tur. 2020 
som skulle bli et jubelår med flere turer enn noen gang, ble et annerledes år. Et 
år med avstand til gjester, tilsatte og familie. For mange har dette vært krevende, 
og det har det for oss i Plussreiser også. Vi har savnet nærheten, fellesskapet og 
hverdagen. Men vi er takknemlige for de turene det ble mulighet til å gjennomføre, 
og de av dere som vi fikk treffe der. 

Vi er også takknemlige for å bo i et land der regjeringen gjør gode tiltak for å 
skjerme befolkningen, men også gir hjelpepakker til bedrifter, som oss, 
som er blitt truffet veldig hardt av denne krisen.

Fra januar -21 er alle våre tilsatte tilbake i jobb og vi har planlagt turer for vår, sommer og høst ut ifra de råd 
om smittevern og reiseråd som regjeringen har signalisert. Så vi håper at du kjenner deg klar for tur etter hvert. 
I denne katalogen vil du finne både klassikere og nyheter, aktive turer og bussturer. Før sommeren satser vi på 
turer i vårt eget land, men utpå sommeren tror «Nakstad» at det blir mulig å reise trygt ut av landet. 

I mars håper vi å treffe dere på lokale arrangement for Plussreiser rundt om i landet. Vi har vært så heldige å få 
med Oddgeir Bruaset; med tema «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Og den flotte sangeren Morten 
Samuelsen skal holde minikonsert. Se mer om dette i katalogen.

Følg med på vår nettside og annonser på vårt dagsturtilbud utpå våren. 
Der blir ulike tilbud om dette rundt om i landet. 

Jeg fikk et godt råd fra en av våre nye reiseledere på tur, dette vil jeg dele med dere; «Gjør 
mer av det du trenger, og du klarer mer av det du må». 
Vi må fylle på med gode opplevelser!

Velkommen på tur med Plussreiser.

             Hilsen Aud
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Side 3

TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.
Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før avreise på
Norgesturer og 75 dager før avreise på de fleste utenlandsturer.

Se oppdatert informasjon på hver enkelt turs nettside.

Velkommen til innholdsrike turtreff - flere steder i landet. 

På alle treffene får du møte: 

• Flere av våre flotte reiseledere og ansatte fra kontoret. 

• Morten Samuelsen - Med sin særegne varme i stemmen og en unik 
formidlingsevne har Morten Samuelsen nådd mange hjerter med sin sang. Han har 
sunget siden han var 8 år og har flere ulike cd produksjoner bak seg både i grupper 
og som solist. Vi er glade for å ha med Morten som sanger på treffene våre i år.

• Oddgeir Bruaset - er en norsk journalist, forfatter og programleder. Han har blant 
annet arbeidet med å lage TV-program, mange med kulturhistorisk tilknytning. 
Mest kjent har han blitt for serien ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. 
På treffene våre vil han ha foredrag om nettopp dette.

Treffene blir fra kl. 18.00 – 21.00.

Alle treffene starter med toretters middag. Det blir program med 
informasjon om turer, foredrag av Oddgeir Bruaset, appell, og 
avslutning med konsert av Morten Samuelsen. Salg av cd og bøker.

Om du ønsker å overnatte på hotellet før eller etter treffet kan vi tilby 
følgende overnattingspriser: Kr. 1.090,- pr natt for dobbeltrom med 
frokost. Kr. 990,- pr natt for enkeltrom med frokost. 
Husk å gi beskjed om dette ved påmelding. 

Velkommen på turtreff 2021! 

TURTREFF 2021

5. september 2021 Bergen/Kokstad Quality Hotel Edvard Grieg

6. september 2021 Haugesund Clarion Collection Amanda

7. september 2021 Stavanger/Sola Quality Hotel Sola

8. september 2021 Kristiansand Clarion Ernst Hotel

9. september 2021 Oslo Quality Hotel 33

10. september 2021 Ålesund Quality Hotel Waterfront

11. september 2021 Trondheim Quality Hotel Panorama

Pris: 500,- 
inkl. middag, foredrag og konsert

Meld deg på via vår nettside plussreiser.no 
eller ring 70 17 90 00
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Side 4

Aktive turer i Norge
Opplev Norge på sitt vakreste, med å være fysisk 
aktiv på sykkel eller til fots.
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Side 5

Vandreturer på historisk grunn på Jæren. Fine turer i variert terreng, god mat og 
godt fellesskap på Sirevåg Konferansehotell i enden av Jæren der landskapet går 
over i fjell og daler. 

Vandreturer med nistepakker på dagtid og middag og samling på hotellet om 
kveldene. Reisen til og fra Sirevåg er på egenhånd.

Aktiv tur i Jærlandskapet 15. - 20. juni

Aud Kindervåg Halsne & Johan Halsne

Pris fra 8.450,-

Da Olav den Hellige rømte landet, kom han inn Storfjorden, dro skipene sine 
på land i Valldal og gikk derfra over fjellet til Lesja og Dovre.

Vi vandrer i Hellig Olavs fotspor og henter fram noen av helgensagnene om ham. 
Vandring vil bli omrammet av en dagsrytme med keltiske tidebønner og 
tekstrefleksjoner over noen av Salmene til festreiser fra Bibelen. Vi vil også gå 
en del i stillhet for å øve oss i å være nær i naturen, oss selv, og Gud.

Pilegrimstur Valldalsleden Sylte – Bjorli 5. - 9. juli

Jan Løkkeborg 
Kjell Harald Otterlei

Pris fra 5.750,-

Stølsvidda over Golsfjellet og Valdres er unik, og spesielt godt egnet til sykling. 
Bli med oss til Oset Høyfjellshotell. Startstreken går rett utenfor hotelldøra.

Tre av dagene blir det lagt opp til sykkelturer, og den ene dagen blir det fottur i 
fjellet. Hotellet har sykkelutleie, men de som ønsker det, kan ta med sin egen 
sykkel hjemmefra. Reisen til og fra Golsfjellet er på egenhånd.

Sykkeltur i norsk natur på Golsfjellet 13. - 18. juli

Kørner Høye & Geir Sandvik

Pris fra 7.950,-

Sunnmøre har mange og mektige fjell å by på for flotte opplevelser. 

Det er ikke alltid man trenger å stå på den høyeste toppen for å få den flotte 
utsikten, og det er nettopp dette du skal få oppleve denne langhelgen. Vi skal bo 
på Quality hotel Ulstein i Ulsteinvik, og om kveldene blir det turer i området med 
fuglefjell, grilling og om været er på vår side - mektige solnedganger. I tillegg skal 
vi ha fellesskap, god mat, sang og andakter. Velkommen til Sunnmøre! 

Fjellturer på Sunnmøre 5. - 8. august

Evy-Gunn Knotten 
Henrik Petersson

Pris fra 5.450,-

Hallingdal hørte i gammel tid til Stavanger 
bispedømme. Biskopen måtte derfor reise over 
Hardangervidda på visitas. Vi skal bruke dette som 
inspirasjon til pilegrimsvandring i samme landskap som biskopene.

Hardangervidda var i mange hundre år bindeleddet om sommeren mellom 
Østlandet og Vestlandet. Fortsatt ser vi spor etter eldgamle ferdselsveier. Vi starter 
innerst i Hardangerfjorden i Øvre Eidfjord. Oppe på vidda får vi strålende utsikt 
mot Hardangerjøkulen og Hallingskarvet, før vi går ned til Geilo øverst i Hallingdal.

Pilegrimsvandring på Hardangervidda 9. - 13. august

Erling Rimehaug 
Kjell Harald Otterlei

Pris fra 8.450,-

Bli med oss til Dr. Holms Hotel på Geilo. En aktiv helg med bibeltime om 
formiddagen, fotturer på dagen og temasamlinger på hotellet om kvelden.

Oppholdet starter med middag torsdag kveld kl 19.00 og avsluttes med frokost 
søndag morgen. Reisen til og fra Geilo er på egenhånd.

Langhelg på Geilo 16. - 19. september

Kari & Helge Standal

Pris fra 4.950,-
Se komplett program for alle turene på plussreiser.no



Side 6

Bussreiser i kristen regi
Bussreiser i kristen regi gir en sosial og trygg ramme rundt reisen. Turmålene 
er like mangfoldige som opplevelsene det legges til rette for av våre erfarne tur-
team. Vi har lært at korte dagsetapper, hyppige pauser, mye sang og musikk 

samt et godt og friskt miljø i bussen, er en 
forutsetning for en vellykket tur. 
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Side 7

Sang og musikk, god forkynnelse, sosialt samvær og utflukter med fantastiske 
naturopplevelser. Bli med oss til Misjonsheimen i Innvik.

Bussen starter i Stavanger og går via Haugesund, Bergen og videre nordover til 
Nordfjord og Innvik. Her skal vi bo godt i fire netter på Innvik Fjordhotell. Det blir 
samlinger morgen og kveld på hotellet og tilbud om utflukter med buss i området. 

Vårtur til Nordfjord 24. - 28. mai

Opplev Palmeøya Sør-Hidle i Ryfylket. Vi besøker den flotte parken med 
sydlandsk atmosfære og eksotiske planter.

Buss fra Sørlandet (tilslutning med tog fra Østlandet) og fra Nordvestlandet via 
Bergen (Avreise torsdag med overnatting i Bergen). To overnattinger i 
Stavanger. Lørdag: utflukt til Flor & Fjære. Søndag: Finnøy med «Vandring i 
bedehusland – ei kulturhistorisk reise med glimt i auge». (Overnatting i Bergen 
for gjester fra Nord-Vestlandet og i Kristiansand for gjester fra Østlandet.)

Møt sommeren på Flor & Fjære 4. - 6. juni

Vakkert, særpreget og spennende. Stupbratte fjel, små fiskevær og kritthvite 
strender. Bli med til Lofoten når sola skinner både dag og natt.

Avreise fra Vestland, Rogaland, Agder, og Vestfold/Telemark, Østlandet, Møre og 
Romsdal og Trøndelag. Flotte opplevelser på veien med flere overnattinger både 
nordover og sørover. Tre overnattinger i Svolvær med flotte utflukter. For å korte 
ned bussturen er det mulig å ta fly til Trondheim og møte gruppen der.

Helgelandskysten & Lofoten

Flott natur, frisk fjelluft, kultur, historie og god mat. Bli med til UNESCOS 
verdensarvsted, Bergstaden Røros, en av Europas eldste trebyer. 

Avreise fra Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold/Telemark, Oslo og Møre og 
Romsdal. Overnatting i Oslo første og siste natt og fire netter i Røros. Byvandring 
med lokalguide, besøk i kirka, Ratvolden – Johan Falkberges hjem, Olavsgruva og 
båttur på Femunden er noe av det vi skal oppleve under besøket i Bergstaden. 

Bergstaden Røros 30. juni - 6. juli

Opplevelser i og rundt vår egen hovedstad. Med Slottet, Eidsvollsbygningen, 
Oscarsborg og Prøysenhuset blir det historie, kultur og natur på hjemmebane.

Avreise fra Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold/Telemark og Møre og Romsdal. 
Seks netter på Holmenkollen Park Hotel med panoramautsikt over hovedstaden 
Hver dag blir det utflukter med buss. Middag og samling på hotellet hver kveld.  

Østlandet 30. juni - 6. juli

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

Buss fra Stavanger via Haugesund med avreise lørdag 11/9 og overnatting i 
Kinsarvik. Buss fra Stord via Bergen direkte til Beitostølen. Også tilbud om 
rutebuss fra Oslo. Fire overnattinger på Bergo med samlinger på hotellet og 
utflukter med buss i området. I tillegg er det mye tid til sosialt fellesskap. 

Høsttur til Beitostølen 12. - 16. september

30. juni - 10. juli

Pris fra 14.750,-

Aud Karin Kjølvik Ringvoll 
Ragnar Ringvoll & Geir Sandvik

Klaus Muff 
Ingebjørg Berstad Torp 

Svein Bjarne Aase

Pris fra 11.750,-
Solveig & Svein Granerud

Pris fra 7.350,-

Evy-Gunn Knotten 
Per Larsen

Pris fra 6.950,-

Randi Fagerhol Lauvås 
Arild Ove Halås 

Rita Aasen 
Geir Sandvik, Kurt-Andre Henriksen

Pris fra 6.950,-

Pris fra 11.450,-

Klaus Muff, Arne Øystein & 
Berit Rambekk, Sissel Stokset 

Svein Bjarne Aase og Reidar Varhaug

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no



Side 8

Bibelferie 
Dager hvor du bor i ro på samme hotell under hele oppholdet. Hver dag er det 
tilbud om Bibelsamling på formiddag og samling på kveldene med sosialt 
program, sang og ord for kvelden.  Noen av dagene kan du bli med på 
utflukter i området. En ferie hvor du får påfyll til tanke og kropp. 
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Side 9

Velkommen til Bibelferiedager på flotte Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. 

Rosfjord Strandhotell er kjent for sin gjestfrihet og sin beliggenhet ved strand 
og sjø. De har komfortable fasiliteter, fantastisk mat og god personlig service. 
Her vil du føle deg hjemme.

Hoteller er sertifisert som et miljøfyrtårn. 

Temaet for dagene vil være: «Følg meg». Hver formiddag møtes vi i møterommet for 
bibelsamling, og hver kveld vil det bli kveldssamling med sang, andakt og program.

Det vil bli tilbud om forskjellige utflukter. En av dagene kan du være med på busstur 
til Lindesnes fyr, området rundt hotellet er fint til korte eller lengre gåturer, og rett 
nedenfor hotellet kan man benytte seg av den flotte strandpromenaden.

Sørlandsbadet ligger like ved hotellet og her kan du gratis benytte deg av alle dets 
faciliteter. 

Buss vil bli satt opp fra Bergen med stopp underveis til Lyngdal. Togforbindelse fra 
øst, og om du ønsker å komme med egen bil er det også mulig. 

Lyngdal 10. - 14. mai

Liv Kaland Fjellstad 
Oddvar Søvik

Pris fra 7.590,-

En reise til Kroatia inneholder krystallklart vann, idylliske middelalderbyer, 
kulinariske nytelser og en vennlig og gjestfri befolkning. Å reise til Makarskas 
Riviera i Kroatia er med andre ord en uforglemmelig opplevelse.

Den dramatiske kystlinjen der havet møter det imponerende fjellmassivet kan ta 
pusten fra den mest bereiste. Her finner du også nydelige strender der du kan koble 
av med sol og bad. Morgen og kveld blir det samlinger på hotellet. 

Hotellet Valamar Meteor ligger perfekt til ved strandpromenaden i Makarska. Ca 
500 meter fra byens sentrum. Hotellet har to saltvannsbasseng, og et oppvarmet 
innendørsbasseng. Rullestenstrand finnes rett nedenfor hotellet. 

I løpet av oppholdet vil du få tilbud om å være med på forskjellige utflukter. Blant 
annet til byen Dubrovnik- som står på UNESCOs verdensarvsliste, eller til den 
sjarmerende øya Hvar – kjent for sine lilla felt av lavendel og koselige byer med 
fantastisk arkitektur.

Avreise fra flere flyplasser i Norge direkte til Kroatia. 

Kroatia 28. august - 4. september

Aud Karin Kjølvik Ringvoll 
Ragnar Ringvoll

Pris fra 14.450,-

Nok en gang inviterer vi deg med til det tradisjonsrike Hotell Ullensvang.

Hotellet ligger i et naturskjønt område like ved Sørfjorden, som er en arm av 
Hardangerfjorden. Hotellet har egen hage og oppvarmet basseng både ute og 
inne som er til fri disposisjon for hotellets gjester. 

Turområdet rundt hotellet er flott og variert. Kjøkkenet byr på kortreist mat med 
smak av Hardanger. Programmet for disse dagene blir etter mal fra bibelferie. 
Under oppholdet vil vi kunne tilby utflukter: Bussutflukt til blant annet «Syse gard» 
der vi får guidet omvisning og smaksprøver av herlig Hardangerfrukt. En av dagen 
kjører vi til Voss og får en guidet omvisning her. I tillegg vil der være tilbud om turer 
til fots i ulike vanskelighetsgrader og lengde, for den som ønsker det. 

Det blir buss fra Kristiansand og Føyno/Stord til Hardanger, eller du kan komme i 
egen bil til hotellet. 

Hardanger 17. - 21. oktober

Arne Pareli 
Klaus Muff 

Johan Halsne 
Marta Veivåg 

Sissel Stokset 
Svein Bjarne Aase 

Geir Sandvik

Pris fra 8.750,-

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no



Side 10

Opplevelsesturer
Våre opplevelsesreiser byr på rike kulturelle og historiske opplevelser, så vel som 
et mangfold av uttrykk fra naturens side. Dette er temareiser på sitt beste!
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Side 11

En reise i jødisk kultur og historie i Trøndelag, 
kombinert med den kristne kirkes historie og 
kristendommens jødiske arv.

Spelet om Heilag Olav, besøk på Falstad, gudsteneste, seminarer og kultur- 
arrangement. Overnatting i Verdal og Trondheim. Fly til og fra Værnes.

Dette er en tema- og kulturreise i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon (DNI).

Trøndelag under Olavsfestdagene 29. juli - 4. august

Rolf Gunnar Heitmann 
Paul Odland

Pris kommer 

Velkommen på pilegrimstur. Vi vandrer langs den gamle pilegrimsruten som går 
fra Firenze mot Roma og går første del av ruten, til klosteret La Verna. 

Vandringen blir i retreatramme. Det blir en dags retreat på Santa Maria a Ferrano 
før vi legger ut på den fire dagers vandringen. Vårt mål er klosteret La Verna, 
hvor Frans av Assisi fikk stigmata eller Kristi sårmerker.  Underveis tar vi med oss 
tanker og bønner fra den hellige Frans. Vandring skjer i varierende og kupert 
terreng. Skogsveier, stier og landeveg. Vanlig god fysisk form er nødvendig. 

Pilegrimsvandring i Toscana 23. september - 1. oktober

Arne Sørås 
Thomas Müller

Pris fra 16.750,-

Velkommen til en koselig langhelg på Jæren med fokus på strikking. 
Strikking gir glede, mestring og stresslindring. Det blir besøk på strikkeutsalg, 
kursing på enkelte teknikker og deling av erfaringer. I tillegg til dette får du 
fellesskap og påfyll fra Guds ord.

Hotell Jæren ligger unikt plassert med Jærstrendene i umiddelbar nærhet. I 2020 
gikk hotellet gjennom en totalrenovering. Moderne hotellrom, stor hage, flere 
terrasser med tak, varmelamper og flott utsikt mot byen. 

Sandtangen med turområde rundt Frøylandsvatnet er lett tilgjengelig.

Hotellet ligger midt i Bryne sentrum. Du kommer deg til hotellet på egen hånd. 

Strikkehelg på Jæren 22. - 25. april

Kristine Solstad 
Målfrid Gautesen 

Irene Gautesen Langåker

Pris fra 5.450,-

Finnmark utgjør den nordvestligste delen av det europeiske fastlandet. 
Her vil severdighetene og møte med folk og natur by på store opplevelser. 

Vi besøker Alta med bl.a Nordlyskatedralen, verdens nordligste by Hammerfest, 
Nordkapp, Karasjok med sametinget og samisk kultur, Vardø, Vadsø og Kirkenes.
Fly til Alta og retur fra Kirkenes. I Finnmark kjører vi med buss, og bor på gode 
hotell. En av dagene skal vi innom Imf sitt landssommerstevne i Vestre Jakobselv. 
Velkommen til opplevelser, fellesskap og møte med mennesker.

Finnmark 21. - 29. juni

Marit Stokken Berland 
Irene Krokeide Alnes 

Steinar Harila

Pris kommer 

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no



Side 12

Israel & Jordan
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. 

Side 12



Side 13

En spennende tematur, der vi bruker Bibelen som guidebok og knytter tekstene 
i Bibelen sammen med stedene der det skjedde. 

Vi følger Israelsfolkets vandring fra Jordanelven i den nordlige del av Dødehavet, 
til Israels fjell, videre over Judeas lavland og opp til Jerusalem. Det blir også noen 
bibeltimer på turen. 

I fotsporene av paktens ark 3. - 12. september

Velkommen med på årets tur til løvhyttefesten, og landet der det skjedde og 
skjer, med Bibelen som reisehåndbok. 

Per, Aina og Aril gleder seg til å ta deg med på en festreise i nært møte med landet 
og folket, med røttene våre og de bibelske steder, i møte med Jesus-troende jøder 
og arabere, fra storbyliv til beduinleir, til naturopplevelser og sommervarme.

Sukkot-tur til Israel 18. - 27. september

En spennende rundreise der vi blir bedre kjent med Israels land, folk, historie 
og kultur. Bli kjent med det profetiske ord i Bibelens land og blant hans folk. 

Vi avslutter med fridager i Netanya der man kan bade i Middelhavet, lytte til bibel-
undervisning og la alle inntrykkene fra turen synke inn. I løpet av oppholdet får du 
oppleve mange interessante steder, og treffe interessante personer.

Turen går i samarbeid med Roald Nøkland og Rune Telhaug.

Rundreise med fridager i Netanya 29. september - 10. oktober

Charles & Bente Hansen  
Ariel Frøytland

Per Larsen  
Aina Økland og Aril Schøld

Jørgen W. Tønnessen 
Ariel Frøytland

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 opppleve andre bibelske plasser som vi kjenner fra både ny- og 
gammeltestamentlig tid. På  turen har vi tre overnattinger i Jordan og besøker blant 
annet Petra og Wadi-Rum.

Jordan og Israel 1. - 10. oktober

Pris fra 23.950,-

Aud Kindervåg Halsne 
Johan Halsne

Pris fra 22.450,-

Pris fra 22.950,-

Pris fra 22.450,-

Bibelens land på nært hold.

Å vandre gjennom det bibelske landskapet er en opplevelse. Man opplever naturen 
på kloss hold, sanser landet og omgivelsene på en helt unik måte. Men vi besøker 
også mange av de kjente og kjære plassene vi kjenner fra Bibelen både i Galilea og 
Jerusalem. Velkommen på en uforglemmelig tur!

Rundreise med vandring i Israel 4. - 13. oktober

Pris fra 23.450,-
Dag Johansen

Reise for deg som har besøkt de vanligste stedene, og som ønsker å utvide og 
fordype kjennskapet til Bibelen og landet. 

Israel er Bibelens land. Landet kaster lys over Bibelen og Bibelen hjelper til å forstå 
landet. Bibelen er blitt til i et jordbrukssamfunn, med enklere former for industri 
og handel. Jesu lignelser gjenspeiler dette. Geografiske forhold spilte inn på språk- 
bruken. Landskapet tydeliggjør situasjonen bak tekstene.

Utvid kjennskapet til Bibelens land 8. - 17. oktober

Pris fra 21.450,-
Magnar Kartveit



Side 14

Høsttur for hele familien, til landet der det skjedde og hvor søndagsskole- 
fortellingene blir levende for oss! 

Det blir fantastiske feriedager med bl.a. bading og båttur, kameltur og overnatting i 
ørkenen, naturopplevelser og vandringer i Jesu fotspor, på og ved Genesaretsjøen, 
spennende møter med mennesker, et levende møte med røttene våre, tilbud om 
fysisk fostring, koselige, lærerike familiesamlinger og et herlig fellesskap! Alt i et 
tempo og med opplevelser som hele familien kan bli med på. Vi gleder oss til en ny 
reise og ønsker dere hjertelig velkommen med!

Familietur til Israel 8. - 17. oktober

Evy-Gunn Knotten og Henrik Petersson 
Oddfrid og Kjetil Morken

Pris kommer 

Vi starter rundreisen i Galilea, videre til Jerusalem og avslutter ved 
Middelhavet, i storbyen Tel Aviv. 

Det blir besøk i gamle bibelske kjerneområder, vandringer i Jesu fotspor, båttur på 
Genesaretsjøen, møte med nord-Galilea og grenseområdene, besøk i Betlehem, 
ørkenopplevelser ved Dødehavet og mye mer. Noen kvelder blir det møte med 
sang, vitnesbyrd og bibelundervisning.

Israel: folket, landet og profetiene 12. – 22. oktober 

Unni og Gordon Tobiassen

Pris fra 22.400,-

Velkommen med på reise til Israel. Israel er Bibelens land og et spennende 
reisemål, både når det gjelder historie og dagsaktuelle begivenheter. 

Det å være på de stedene hvor Jesus vandret, oppleve atmosfæren og lese tekstene, 
er for svært mange en drøm som går i oppfyllelse. Velkommen på en spennende tur!

Rundreise med fridager i Jerusalem 28. oktober – 6. november

Kåre Skråmestø & Trond Arne Hauge

Pris fra 21.950,-

En spennende rundreise, der vi besøker mange av de historiske plassene 
vi kjenner fra Bibelen. En fin tur for førstegangsreisende. 

Vi starter i Tel Aviv og reiser nordover langs Middelhavet og videre til Galilea, vi får 
også en dagstur til det Nordre Galilea og Golanhøyden, før vi drar via Dødehavet til 
Jerusalem. Herfra er det planlagt et besøk i Hebron og et besøk i Soreq som er kjent 
for sine dryppsteinsgrotter.

Oppdag og opplev Bibelens land 30. oktober – 7. november

Arne Moseng, Geir Moseng 
Øystein Ramberg

Pris fra 21.350,-

En tur der vi blir bedre kjent med landet som vi kjenner fra Bibelen.

Vi besøker Karmelfjellet, Galilea, Dødehavet, Eilat og Jerusalem. Vi hører om 
dagens situasjon i Midt-Østen og treffer interessante personer. Opplever stedene vi 
kjenner fra Bibelen. I Eilat vil det bli tilbud om en dagstur til Petra i Jordan.  

Landet der det skjedde 14. – 23. oktober 

Anne Kirsti og Jon Erling Henriksen 

Pris fra 22.750,-

Bli med på en opplevelsesrik tur i Israel med mulighet for en dagstur til Petra i 
Jordan. Vi skal også få treffe og bli kjent med israelere under turen. Dette blir 
naturlig flettet inn på passende dager og samlinger. Gled dere!

På denne turen besøker vi Karmelfjellet, Genesaretsjøen, Golan høydene, 
Dødehavet, Rødehavet, Negevørkenen og mange flere steder vi kjenner fra 
bibelfortellingene. Vi avslutter med høydepunktet: Jerusalem.

Høsttur til Israel 18. - 28. november

Knut Svenning 
Ariel Frøytland

Pris kommer 
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Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Vi inviterer deg med på en tur til Israel som kombinerer rundreise i landet til de 
kjente bibelske stedene, og rolige dager i Eilat ved Rødehavet. 

I Eilat er det godt og varmt på denne årstiden med behagelig badetemperatur! 
I turen inngår besøk i Jeriko og overnatting i Betlehem, som hører til de palestinske 
selvstyreområdene. I Eilat blir det tilbud om en dagstur til Petra i Jordan (ikke inkl.).  

Vinterferie i Israel med fridager i Eilat    8. - 18. mars 2022

Harald Sundsbø
Pris klar vår/sommer 2021

2022

Turen går i samarbeid med Kvinner i nettverk og Nettverk for menn.  

Opplevelser, historie, bønn, lovsang og felleskap i landet 
Mesteren vandret i og med Bibelen som guidebok. Vi spiser 
Sabbatsmåltid sammen med israelske venner, besøker House 
of Prayer i Nazaret og Jerusalem og får oppleve Israel anno 2022.

Inspirasjonstur 10. - 20. mars 2022

Elin L. og Geir Fagerbakke 
Mette V. og Roger Sørensen

Pris klar vår/sommer 2021

I løpet av turen får vi oppleve og se mange av de sentrale stedene i Bibelen. 

Vi besøker Galilea, Samaria, Dødehavet, Timna Park og Jerusalem. Men vi skal også 
få en smak av Jordan med et besøk i klippebyen Petra, en ørkentur i Wadi Rum og 
Nebofjellet, hvor Moses stod og så inn i Kaanan. Om kveldene blir det frivillige 
samlinger med hygge, humor og oppbyggelse.

Kjente plasser i Israel & Jordan 21. - 29. mars 2022

Arne Øystein Rambekk 
Jan Terje Hanssen

Pris klar vår/sommer 2021

Har du lyst på en vårtur til Israel? Da er dette turen for deg!

Vi skal ut å vandre i blomsterenga i Galilea, og på Golanhøyden, bestige fjelltopp i 
Negevørkenen, besøke bibelske og historiske steder og bli kjent med israelsk kultur 
og folk. Vi starter i storbyen Tel Aviv og ender opp med to dager fri i Israels sydspiss, 
Eilat ved Rødehavet.

Vårblomstringstur til Israel 24. mars - 3. april 2022

Wenche og Ariel Frøytland 
Pris klar vår/sommer 2021
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Eksotiske opplevelser
Vi byr på en mengde spennende og varierte opplevelsesreiser over 
store deler av verden. 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. 

Opplev den store dyrevandringen i Masai Mara i Kenya, og de flotte strendene 
på den eksotiske krydderøya Zanzibar. I Masai Mara er variasjonen av dyreliv og 
tetthet av dyr unikt, det vil være gode muligheter til å se «The Big Five».

Barndommens drømmer og fantasier om Afrika blir til virkelighet når du står i safari 
bilen og skuer utover landskapet. Du ser sebraer og antiloper som går og gresser. 
En søvnig løveflokk som døser i skyggen. Giraffhoder som stikker frem mellom 
trekronene. Under safarien besøker vi også de fargerike masaiene og blir kjent 
med deres kultur.

Turen avsluttes på den eksotiske øya Zanzibar, med sin spennende historie, 
markeder og den verdensarvlistede byen Stone Town. 

Kenya & Zanzibar 30. juli - 10. august

Øystein Ramberg

Pris fra 47.030,-

Bli med til Madagaskar, verdens fjerde største øy, den fantastiske og 
merkverdige øya. Dette fascinerende landet byr på store opplevelser og 
mangfoldig natur.

Reisen går gjennom høylandet fra hovedstaden Antananarivo til studentbyen 
Fianarantsoa. På veien stopper vi selvsagt i den «norske byen» Antsirabe. Turen 
avsluttes med gode dager ved Mosambik-kanalen i kystbyen Morondava som er 
kjent for sine flotte strender og baobabtrær.

Vi besøker flere av Madagaskars kjente attraksjoner og vi får en unik sjanse til å 
møte folket og kulturen på nært hold når vi besøker ulike misjons- og 
bistandsprosjekter.

Madagaskar 2. – 15. oktober

Hasina Randriamahazo 
Jan Ove Kleppe

Pris fra 27.900,-

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no
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SOMMERCRUISE 
MED GANN 2021

Skoleskipet Gann
Tømmerodden 1

4077 Hundvåg
www.gann.no

gannturene@gann.no
51 85 48 70

Om bord på Gann er vi mange samlet på et begrenset område, og vi er 
alltid opptatt av smittefare. Derfor har vi gode rutiner på desinfisering 
og trygt renhold om bord. Covid-19 viruset er en stor utfordring for 
samfunnet – og for oss, vi velger derfor å seile kun innenlands i 2021. 

Som passasjer skal du kjenne deg trygg om bord og ved på- 
melding i sesongen 2021 gir vi alle gratis avbestillingsforsikring. Skulle 
cruiset bli avlyst eller du bli syk vil du få tilbake dine innbetalinger.

GANNTURENE

2021 CRUISE I NORGE

26. juni - 3. juli 2021 | Cruise langs sør- og østlandskysten 
Avgang Stavanger. 20.00. Ankomst Stavanger 08.00 

Med destinasjonene Kristiansand, Tønsberg, Oslo, Fredrikstad og 
Arendal smaker dette flotte cruiset av norsk sommer på sitt aller beste. 
Dette er havner som har veldig mye å tilby og alle har kaier som ligger 
tett opp i byen. Disse flotte sommerbyene har spektakulære inn- og 
utseilinger som langs Tjøme og Nøtterøy, indre Oslofjord, gjennom Ytre 
Hvaler nasjonalpark eller Tromøysundet. 

Vi har med reiseledere som bl.a Kurt og Reidun Hjemdal. Kurt er 
mangeårig rektor for Bibelskolen i Grimstad og en kjent forkynner i 
Normisjon, videre er Alfhild og Eivind Hauglid, Gunn Elisabeth og Tore 
Lending og Jorunn G og Trond Harald Olsen med som reiseledere. 
Tidligere biskop Per Arne Dahl vil komme om bord for å besøke 
oss i Tønsberg.  
 
Arne Pareli er med som musikalsk leder. 

Vi legger opp til utflukter både til fots, på sykkel, i buss eller i båt. 
Se våre hjemmesider for detaljert program, ankomst- og avgangstider. 

Gannturene er medlem i reisegrantifondet, 
og samarbeider med Plussreiser. 

Fra Fredrikstad, foto: Walter Schøffthaler
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Turer til pasjonsspillet i 
Oberammergau 2022

14. mai 2022 er datoen for 
premieren for den 42. utgaven av 
pasjonsspillet som hvert 10. år 
tiltrekker seg mange hundre tusen 
besøkende fra hele verden.

Spillet var opprinnelig satt opp i 2020, 
men ble utsatt grunnet coronapandemien.

Bakgrunn for spillet: I 1633, midt i 30-års krigen, herjet det en pest i området. Innbyggerne i den 
lille byen Oberammergau ba 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. Inn-
byggerne ble bønnhørt og ingen flere døde. 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.

Side 18
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Bakgrunn for spillet: I 1633, midt i 30-års krigen, herjet det en pest i området. Innbyggerne i den 
lille byen Oberammergau ba 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. Inn-
byggerne ble bønnhørt og ingen flere døde. 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.

Turer i 2022
12. mai
8 dager

Gardasjøen & Verona
Pris fra: 22.250,-

Kurt Hjemdal 
Reidun Hjemdal

22. mai
8 dager

München, Salzburg & Wien
Pris fra: 20.750,-

Rolf Gunnar Heitmann 
Benedicte Heitmann

31. mai
7 dager

Salzburg I
Pris fra: 20.450,-

Oddvar Søvik 
Liv Kaland Fjellstad

7. juni
9 dager

Med Sjømannskirken til Oberammergau
Pris fra: 23.450,-

Knut Erik Skarpaas 
Vigdis Alte

8. juni
12 dager

Zell am See & Berlin
Pris fra: 22.950,-

Klaus Muff, Inbebjørg Berstad 
Torp og Svein Bjarne Aase

8. juni
12 dager

Luther & Rhindalen
Pris fra: 22.950,-

Svein Granerud 
Solveig Granerud

28. juni
8 dager

Dolomittene I
Pris fra: 22.250,-

Kurt André Henriksen, 
Kørner Høie og Geir Sandvik

5. juli
8 dager

Zell am See
Pris fra: 21.750,-

Kari Standal 
Helge Standal

15. juli
7 dager

Praha I
Pris fra: 20.250,-

Harald Svendsen 
Åsmund Steinnes

19. juli
8 dager

Berlin & Luther
Pris fra: 21.750,-

Karl Johan Hallaråker 
Ingebjørg Berstad Torp

21. juli
8 dager

Aktive dager i Tyrol
Pris fra: 21.950,-

Johan Halsne 
Aud Kindervåg Halsne

28. juli
8 dager

Mayrhofen
Pris fra: 22.450,-

Inger Bakke Berge 
Arne Berge

4. august
8 dager

Salzburg II
Pris fra: 21.750,-

Jens Petter Jørgensen 
Sissel Stokset

16. august
8 dager

Gardasjøen II
Pris fra: 22.950,-

Gerd Helga Nygjerde 
Lidvar Nygjerde

17. august
12 dager

Zell am See & Rhindalen
Pris fra: 23.500,-

Ragnar Ringvoll, Aud Karin 
Kjølvik Ringvoll & Svein B. Aase

23. august
8 dager

Dolomittene II
Pris fra: 22.250,-

Dag Johansen 
Jan-Olav Andreassen

30. august
8 dager

Salzburg & Wien
Pris fra: 21.950,-

Solveig Leithaug 
Kjersti Marken

6. september
8 dager

Gardasjøen III
Pris fra: 22.250,-

Wenche Lunde 
Helge Hansen

13. september
8 dager

Salzburg III
Pris fra: 21.750,-

Mette Vestberg Sørensen 
Roger Sørensen

20. september
7 dager

Praha II
Pris fra: 20.250,-

Ole Fritjof Godtfredsen, 
Steinar Tverrli & Geir Sandvik

Alle turene har inkl. inngang til pasjonsspillet i Oberammergau. Se mer informasjon om turene på plussreiser.no.

FULLTEGNET

FULLTEGNET

FULLTEGNET
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I regi av Plussreiser deltar hvert år 3500 gjester på

SKREDDERSYDDE REISER
Mange kjenner Plussreiser gjennom våre 
gruppeturer over hele verden, men vi er også 
et full-service reisebyrå som hver eneste dag 
hjelper enkeltpersoner, familier, menigheter, 
kor, vennegjenger og andre med flybilletter, 
hotell, rundturer og opplevelser over hele 
verden! 

Vil du ha tryggheten i å bestille flybillettene for 
langturen din av noen som har reist der før deg, 
som kjenner flyselskapene og flyplassene og 
som i mange år har jobbet med å skreddersy 
reiser over hele verden? 

Drømmer du om å reise rundt og oppleve unik 
kultur. Vil du oppleve Madagaskar med sitt 
eksotiske dyre- og plante liv eller Etiopias stolte 
historie og mektige fjell?

Drømmer du om safari i Kenya, Tanzania, 
Uganda, Rwanda, Sør Afrika eller Botswana? 
Har du en drøm om å besøke pyramidene i 
Egypt? Spasere på den Kinesiske mur, cruise på 
Mekong elva? Vil du vandre i Marco Polos og 
Djengis Khans fotspor i Usbekistan?

Lokker fjellheimen i Armenia og Georgia? Frister 
Brasils vakre strender og spennende byer? 
Eller hva med rolige dager på vakre Seychellene?

Vi kan disse og mange andre spennende reise-
mål, og kan lage akkurat den turen du vil ha!

Hos Plussreiser møter du kunnskapsrike, 
erfarne og engasjerte medarbeidere som aldri 
er fornøyd før du har fått den reisen du vil ha!

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!
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Ta kontakt med oss for mange spennende turforslag både innenlands og utenlands. 
Ring oss på 70 17 90 00 eller send en e-post til post@plussreiser.no

Vi har lang erfaring med

SKOLE- OG STUDIETURER
Plussreiser har solid kompetanse på skole- og 
studieturer. Vi arrangerer turer for ungdom- 
skoler, 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 
interessant og har et riktig innhold i forhold 
til læreplaner.

Våre erfarne reisekonsulenter legger opp skole-
turer og studieturer både med turistbuss, båt, 
rutefly eller charterfly. Vi skreddersyr skoleturen 
eller studieturen etter deres ønske og bruker vår 
erfaring til å komme med gode råd og forslag.

Populære reisemål, som vi har lang erfaring 
med, er for eksempel Berlin, Krakow, Riga, 
London, Praha, Paris, Israel og Kenya.

Vi har også utviklet mange spennende 
turkonsept for reiser i Norge.



Side 22

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, sjele-
sørger og miljøskaper, slik at turen blir mer enn ferie! Turbil-
sjåføren er selvsagt også med på bussturene. Det er kristne 
yrkessjåfører med god erfaring og som kan sin jobb.

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

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

BAGASJE 
Vi anbefaler at du tar med én koffert og én håndveske (bag). 
Ingen spesielle vektbegrensninger på bussturene. På fly- 
turene er vektbegrensningen som regel 20 kg pr. person.

BAGASJE PÅ NATTSEILINGENE 
MED UTENLANDSFERGER 
På enkelte bussturer bruker vi nattseiling mellom Norge og 
utlandet. Da er det lurt å pakke toalettsaker, natt-tøy o.l. i en 
håndveske (bag). Koffertene blir normalt innelåst i bussens 
bagasjerom på bildekket.

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

SPESIALMAT 
Dersom du gir beskjed om spesialmat (diabetes, glutenfri, 
m.v) ved påmelding søkes det om dette. Garanti kan ikke gis. 
Like før turavgang kan slike ønsker ikke etterkommes.

PASS 
Etter at Schengen-avtalen om passfrihet innenfor enkelte 
EU-land trådte i kraft i 2001, er det normalt ikke lenger 
passkontroll ved grensepasseringene i disse landene. Vi gjør 
dere likevel oppmerksom på at pass er den eneste godkjente 
internasjonale legitimasjon for nordmenn og at vi derfor 
krever at alle må ha med seg gyldig pass på reiser utenfor 
Norden. Husk å sjekke om passet er gyldig. 

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.

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

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

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

REISEFORSIKRING 
Alle som reiser utenlands må ha reiseforsikring. Plussreiser 
samarbeider med KNIF Trygghet om levering av forsikrings-
tjenester. For å bestille forsikring kan man gå til nettadressen 
plussreiser.no/forsikring eller ringe 23 68 39 00 og oppgi 
at man er kunde hos Plussreiser. Ved reiser i Europa bør du i 
tillegg ha med deg Europeiske Helsetrygdekort.

VAKSINASJON 
For reiser til en del av våre destinasjoner, anbefales 
vaksinasjoner. Ta kontakt med ditt lokale vaksinasjonskontor 
i god tid før avreise.

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

GI BESKJED HJEMME 
om at de kan ringe vårt hovedkontor i Ålesund dersom de 
må ha tak i deg i løpet av turen. Våre dyktige kontor- 
medarbeidere 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.

Praktisk informasjon

Generelt om vår håndtering av Coronakrisen
Vi setter våre kunders og medarbeideres helse og sikkerhet først.

Vi følger UDs reiseråd. Vi ber våre kunder, sammen med oss, 
holde seg oppdatert på de rådene som gis fra norske myndigheter. 

Vær obs på at det kan komme krav om dokumentasjon 
av vaksine for Covid-19 og/eller negativ Covid-19 test rett før avreise.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.



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

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

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

MANGE AV VÅRE TURER HAR 
SPESIELLE VILKÅR 
* På grunn av forskjellige innkjøpsbetingelser så kan vi ha 
andre avbestillingsvilkår på noen av våre turer. Vilkårene på 
den turen som du ønsker å være med på vil du finne under 
turen på nettet. Dersom du ønsker et turprogram tilsendt i 
posten, så vil gjeldende vilkår følge med turprogrammet.

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 lege- 
attest som må fremlegges senest 1 måned etter avreisedagen.

Vilkår

Våre medarbeidere & salgsagenter

GENERELLE VILKÅR 
Plussreiser sine vilkår baserer seg på Lov om pakkereiser 
av 01.07.2018. Plussreiser forplikter seg til å gjennomføre 
turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk 
mulig. Ved uforutsatte hendelser, eller «force majeure» kan 
det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel 
omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, 
overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/
besøkssted o.l. Plussreiser kan avlyse turen/avgangen 
dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 
5 uker før avreise.

På reiser i andre verdensdeler kan det forekomme endringer 
i programmet pga. kulturelle forskjeller. Den reisende har 
plikt til å selv sette seg inn i generelle vilkår og informasjon 
tilsendt fra turoperatør.

PÅMELDING OG BETALING 
Påmelding skjer til Plussreiser eller til våre salgs- 
representanter 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 todelt 
faktura fra Plussreiser. Én del for depositum og én del for 
hovedbeløpet. (Er påmelding senere enn 7 uker før avreise 
betales hele turen under ett).

FORBEHOLD OM PRISENDRINGER
Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta 
om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var 
gjeldende medio januar 2021. Dersom det blir vesentlige 
forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi 
oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsatte 
avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter el.l.

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

Vi tar forbehold om trykkfeil i katalogen. Alle priser er oppgitt i norske kroner dersom ikke annet er spesifisert.
Kontaktperson for årets turproduksjon er Aud Kindervåg Halsne.

Aud Kindervåg Halsne 
Daglig leder 
aud@plussreiser.no 
400 44 780

Corina L. Klokk
Enhetsleder Israel 
corina@plussreiser.no 
473 11 889

Sissel Stokset 
Reisekonsulent 
sissel@plussreiser.no 
907 42 947

Kurt André Henriksen 
Adm. - og økonomileder 
kurt.andre@plussreiser.no 
990 44 340

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

Øystein Ramberg
Reisekonsulent, reiseleder 
oystein@plussreiser.no 
901 80 093

Gerd Standal Volle 
Regnskapsmedarbeider 
gerd@plussreiser.no 
907 14 861

Signe Solås 
Senior reisekonsulent 
signe@plussreiser.no 
971 89 350

Harry Wiig Andersen 
Reiseleder 
harrywa@live.no
932 27 550

Mona Nordstrand
Enhetsleder Eksotisk 
mona@plussreiser.no   
404 15 171

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

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

Ariel Frøytland
Reisekonsulent 
+97 252 938 7200 
Israel

Steinar Kristiansen
Markedskonsulent 
steinar@plussreiser.no 
928 89 966

Klaus Muff
Salgsagent Rogaland 
905 72 806

Jakob Middelthon
Salgsagent Rogaland 
958 76 573
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