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Pilegrimsturene vi har arrangert de siste årene har vært 
populære, og du finner 3 ulike tilbud i denne katalogen. 

Bibelferie planlegger vi både i Norge, Spania og på 
Kypros. Mange lengter og venter etter sol, varme, og et 
godt bad i varm sjø, i tillegg til forkynnelse.

I Ullensvang kombinerer vi bibelforkynnelse med turer 
og utflukter. I tillegg til et nydelig badeanlegg på hotellet, 
med bassenger ute og inne. 

Som dere ser har vi mange ulike turer til Israel, som er 
blitt vårt største reisemål. Her kan du velge mellom rund- 
reiser, temareiser, familieturer og tur for deg som ofte 
reiser alene på tur. Vi håper du finner noe som faller i 
smak.

Skoleskipet Gann, som vi samarbeider med, har tur 
vestover til Færøyene, Orknøyene og Shetland. Herlig 
cruise med god mat og godt program i et flott felleskap.

Vi vil gjøre vårt beste for at våre gjester skal få en god og 
minnerik opplevelse 
av turen. 

Ta kontakt med oss 
om du ønsker å vite 
mer om turene. Våre 
reisekonsulenter gir 
gjerne informasjon 
og råd. 

På alle våre turer 
setter vi fokus på 
smittevern og 
trygghet. 

Velkommen på tur i 2022!

Beste hilsen Aud

Kjære turgjest
Håper at det står bra til med deg, og at du kjenner 
på lysten til å reise på tur og få gode opplevelser 
sammen med andre. Vi håper at dette skal bli mulig 
i større grad i 2022, enn de to siste årene. De turene 
vi har fått arrangert, i trygge og gode rammer, har 
vært veldig flotte og verdifulle for gjestene, og dette 
er vi svært takknemlige for. Så får vi smøre oss med 
litt tålmodighet en liten stund til og se fremover og 
planlegge hva vi ønsker å bli med på. 

Vi ser virkelig frem til Oberammergau turene og det 
flotte pasjonsspillet som skal oppføres for 42. gang, 
tenk å få oppleve en «hel landsby» synge, spille og 
fremføre Jesu liv og lidelseshistorie. De av oss som så 
dette i 2010 (eller før), glemmer det aldri. Skal det bli 
din tur denne gangen?

Vi har også flotte turtilbud i Norge, Europa, og 
noen få turer utover det. Hva med å bli med på den 
store sang og musikkhelgen i Gatlinburg som Bill og 
Gloria Gaither arrangerer? Mange av USA sine beste 
gospelsangere deltar der denne helgen. 

Nytt av året er at vi arrangerer en stor Nordisk sang- 
og musikkhelg, Kristi Himmelfartshelgen, i Vennesla. 
«Sang over grenser» er tema for helgen. Mange 
kjente nordiske sangere deltar. Vi selger konsertpass 
kombinert med overnatting, og vi har egen busstur til 
dette arrangementet.

Blant bussturer har vi også planlagt tur til Danmark, 
noe som har vært en populær busstur blant våre 
gjester. 

Hva med cruise til Nordkapp med Hurtigruten? 
Se og oppleve vårt vakre Norge? eller bli med på 
spennende sykkelcruise i Holland? Eller drømmer du 
rett og slett om en tur til Svalbard?
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SANG OVER GRENSER 26. - 28. MAI 2022

NORDISK MUSIKKEVENT I VENNESLA

Sangere og musikere fra hele Norden er invitert til å synge. 

Det er en stor glede for oss å få 
presentere vårens store nyhet: Et stort 
nordisk sang- og musikkarrangement 
Kristi Himmelfartshelgen.

Arrangementet skal være i Filadelfia 
i Vennesla, med 2 konserter pr dag. 
Klokken 16.00 og klokken 19.30. 
Det blir matsalg mellom konsertene. 

Velg melllom: 

• Hotellpakke med konsertpass (med de beste 
plassene) for hele helgen  Pris Kr. 3.250,- 
Pakken inkluderer 6 konserter og 
3 overnattinger på hotell med frokost. 

• Enkeltbilletter eller dagspass selges på nett.

Lørdag kvelds siste konsert blir en 
«Homecoming» Alle sangerne sitter på scenen 
og synger sammen med forsamlingen kjente 
sangskatter fra «Gaither Homecoming». 

Til nå har vi følgende aktører bekreftet: 
Emilia Lindberg, Roland og Marie Utbult, Mikael Jarlestrand.  
Eydun Jacobsen, Svein i Prestgardi, Magni Christiansen.  
Synnøve Aanensen, Morten Samuelsen, Ingrid Kjosavik. 
og Arvid og Ragnhild Pettersen med band.  
Kristoffer Streng og Stefan Jansson.  
Silje Sejergaard og Hanna Thomsen.

Denne festhelgen må du som er glad i sang og musikk ikke gå glipp av!

Vi setter opp buss fra til dette arrangementet fra Vestlandet. Les mer side 11.

NYHET!
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Helgen ledes 
av Johan Halsne.



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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Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

På denne temareisen inviterer vi deg til å dykke ned i irsk historie, kultur og 
tenkemåte. En ting er sikkert, du kommer ikke til å reise upåvirket hjem fra Irland!

Hva er det med Irland og irene som virker så forlokkende og tiltrekkende på oss? 
Hvorfor blir alle som har vært der så blank i øyene når de forteller om opplevelsene 
sine på Den grønne øya? Er det den storslåtte naturen - som skal inneholde flere 
nyanser av grønt enn noe annet sted i verden? Er det historien deres, som er like trist 
som den er dramatisk? Er det den fengende musikken deres, sangene, riverdance? 
På denne reisen skal vi finne svarene på disse og mange andre spørsmål.

Vakre og gåtefulle Irland 8. - 15. mai

Inge A. Alver 
Harry Wiig Andersen

Pris fra 18.950,-

Opplev tre årstider i løpet av en reise, og se kontrastene mellom Nord- og Sør-Norge.

Bli med oss på cruise med Hurtigruteskipet MS Nordkapp langs den vakre kysten vår. 
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. 
Turen vil også by på et stort utvalg av utflukter å velge mellom.

Hurtigrutecruise 9. - 20. mai 

Kari og Helge Standal

Pris fra 18.950,-

Finnmark har Norges nordligste og østligste landskap. 
På denne turen vil opplevelsene være mange og store!
Opplev landsdelen sammen med et turteam som har mange og sterke 
opplevelser med folket og stedene. Turen starter i Kirkenes og avsluttes 
i Alta. Vi skal besøke Vadsø, Vardø, Hamningberg, Karasjok, Nordkapp, 
Hammerfest og Kautokeino. Velkommen til Midnattsolens rike!

Finnmark 18. - 26. juni 

Steinar Harila, Marit Stokken Berland, 
Irene Krokeide Alnes & Sissel Stokset  

Pris fra 18.850,-

Bli med til USA og opplev Nashville, Countrymusikkens hjerte og mange 
spennende severdigheter. Vi besøker kirken for hjemløse under Jefferson Bridge, som 
er ledet av Gospelsangeren Candy Hemphill Christmas. Mange har fått hjelp til en ny 
start gjennom dette flotte arbeidet. I Nashville vil vi også ta med en country konsert 
på Ryman Auditorium ledet av Larry Gatlin. Fra Nashville går turen til Gatlinburg som 
ligger ved foten av den skjønne naturparken Smoky Mountains. Vi skal bo sentralt i 
Gatlinburg og får oppleve den kjente Gaither Familyfest, en tredagers konserthelg 
med Southern Gospel med berømte grupper og solister. Blant annet får vi høre disse 
artistene: Gaither Vocal Band, Lynda Randle, The Martins, Booth Brothers, Jason 
Crabb, Karen Peck + New River og flere. Velkommen med på en opplevelsesrik tur!

USA - Gaither Familyfest 23. - 31. mai

Kjell Nordbø 
Per Asle Ydstebø

Pris fra 25.950,-

Bli med til byen som ligger på 78 grader nord, Longyearbyen.
I slutten av juli er sommeren på sitt beste, og vi lover deg store naturopplevelser 
helt annerledes enn det vi kan tilby i fastlands-Norge. Svalbard har en lang historie 
med kullgruver, nå har de bare en i drift. Øyen tiltrekkes nå mye av forskere og 
turister. Og du vil på disse 4 dagene få gode smakebiter av hvordan livet er så langt 
nord. Vi lover deg en eksotisk tur i nordlig klima.

Svalbard 25. - 28. juli 

Kurt André Henriksen

Pris fra 14.750,-
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Aktiv- og pilegrimsturer
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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 8. - 12. august

Jan Løkkeborg 
Kjell Harald Otterlei

Pris fra 5.750,-

Pilegrimsleden, El camino de Santiago er en samling vandreruter som leder fra 
flere land i Vest-Europa fram til byen i Nordvest Spania.

Vi starter vandringen fra fjell-landsbyen O’Cebreiro i Spania, som ligger ca. 1300 
meter over havet. Derifra skal vi de neste dagene vandre i vekslende landskap og 
gjennom pittoreske landsbyer frem til Santiago de Compostela. 7 dagsetapper på 
til sammen ca 150 km. Følgebussen transporterer bagasjen fra hotell til hotell. Du 
bærer kun med deg en dagstursekk på vandreetappene. Det er mulig å bli med 
følgebussen en etappe eller to om du får behov for det, men for å få pilegrimsdiplom 
må du gå minst 100 km av strekningen. Fly fra Norge til Porto tur/retur.

Santiago de Compostela 26. september - 6. oktober

Kjersti Marken 
Astrid Byrknes

Pris fra 19.950,-

Pilegrimsvandring har blitt en populær tradisjon på tvers av kirkesamfunn. 
Kanskje ikke minst på grunn av fellesskapet som oppstår. 

Vi skal vandre i 8 dager fra Dombås over Dovrefjell til Trondheim. Dagsetapper 
på ca 12-25 km. Følgebussen transporterer bagasjen fra hotell til hotell. Du bærer 
kun med deg en dagstursekk på vandreetappene. Det er ingen fellestransport 
til Dombås. Alle reiser dit på egenhånd. Bussen går tilbake fra Trondheim til 
Dombås etter avsluttet vandring og det er mulig å følge den tilbake dit.

Pilegrimstur over Dovrefjell til Nidaros 24. juni - 2. juli

Erhard Hermansen 
Kjell Harald Otterlei

Pris fra 14.950,-

Turer langs Nordsjøen og opp på Høg-Jæren hvor natur og utsikt er spektakulær. 
Dagsetappene på ca. 50 km vil for det meste gå på koselige sideveier med nærhet til 
mange natur- og kulturperler hvor deler av Nordsjøritt-veien inngår i ruten. Vi sykler via 
kjente steder som Hå Gamle Prestegård, Varhaug gamle kirkegård og Arne Garborgs 
Knudaheio. Lokalpersoner vil bidra med fortellinger fra nærmiljøet. Vi bor godt på det 
nyrenoverte Jæren Hotell i Bryne sentrum. Middag og samling på hotellet om kveldene. 
Reisen til og fra Bryne er på egenhånd, men hotellet ligger sentralt i forhold til buss og 
tog. Vi tilbyr å leie sykkel, men den som ønsker kan ta med sin egen sykkel på turen.

Sykkeltur på Jæren 2. - 7. august

Aud Kindervåg Halsne 
Johan Halsne

Pris fra 7.450,-

Sykkeltur om dagen og cruise om natten. Oppdag Nederland på en ny måte 
på denne innholdsrike 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. Det er mulig å stå 
over sykkeletapper og bli igjen ombord for å nyte turen fra soldekket på båten.

Holland: Sykkel- og kanalcruise 30. april - 7. mai

Aud Kindervåg Halsne 
Johan Halsne

Pris fra 14.950,-
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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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Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Bli med til vakre Hardanger i høstskrud! Våre bibelferieturer til Hotell 
Ullensvang i Hardanger har vært flotte og innholdsrike turer. Opplev 
freden og roen på det flotte hotellanlegget like ved Sørfjordens bredder. 
Hotellet har gode fasiliteter som oppvarmet basseng både ute og inne, god 
mat, hyggelig betjening og gode rom. Vi skal ha samlinger morgen og kveld 
og tilbud om flotte turer både med buss og til fots. På årets tur har vi fått 
med oss ekteparet Sara og David Åstrøm som vil glede oss med sin flotte 
sang. Det blir tilbud om buss fra Kristiansand og Stord/Bergen. 

Hardanger: Hotel Ullensvang 16. -20 oktober

Klaus Muff 
Johan Halsne 

Sara og David Åstrøm 
Marta Veivåg

Pris fra 8.450,-

Nok en gang planlegger vi nye turer til Kypros – øyen lengst inne i Middelhavet som 
blir kalt for solens og kjærlighetens øy.

Høstens første gruppe går til Hotellanlegget Malama som ligger midt i et vakkert 
hageanlegg, rett ved stranden i ferieområdet Protaras. De koselige tre-etasjes huse-
ne ligger fint til med grøntområde med palmer og beplantning rundt husene. Rett 
nedenfor hotellet ligger en liten flott strand. 

Kypros: Hotel Malama 17. - 27. september

Aud Kindervåg Halsne 
Johan Halsne

Pris fra 17.750,-

Costa Blanca - den hvite kysten, har fått sitt navn fra de hvite strendene. 
Kysten er kjent for sitt solrike og behagelige klima. Gruppen skal bo i den 
koselige kystbyen Albir. På et flott hotellanlegg med fine fasiliteter – Albir 
Playa Hotel&Spa. Vi samles til samlinger morgen og kveld. I tillegg vil det disse 
dagene bli tilbud om utflukter til den sjarmerende middelhavsbyen Altea, en 
tur til Gudalest – byen hvor man kun kommer inn ved å gå. Vi skal også besøke 
Sjømannskirkene som finnes her. 

Costa Blanca: Albir 7. - 14. september

Gudrun Longva 
Jens Petter Jørgensen 

Pris fra 9.850,-

Med 340 soldager i året kan du ikke få et bedre ferieparadis enn Kypros. 

Golden Coast Beach Hotel og SPA ligger flott til rett ved stranden. Hotellet er 
kjent for sin gjestfrihet, utmerkede fasiliteter og unike beliggenhet, og blir sett på 
som et av de beste strandhotellene i Protaras. Her finner du også deilige hager med 
solsenger og et flott bassengområde. 

Kypros: Hotel Golden Coast 24. september - 4. oktober

Ragnar Ringvoll 
Jostein Mulelid

Pris fra 17.750,-

Side 9



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 turteam. 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. 

Side 10
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Vi reiser på kryss og tvers over Jylland. Natur og kulturopplevelsene i 
hyggelig og sosialt fellesskap gjør dette til en flott sommeropplevelse.

Buss fra Bergen via Stord, Haugesund og Stavanger til Kristiansand og fra 
Oslo langs kysten sørover til Kristiansand. Båt fra Kristiansand til Hirtshals. 
Første delen av turen bor vi i Sør-Jylland i Agerskov. Her blir det spennende 
utflukter til Ribe, Danmarks eldste by, Marsklandet som er så flatt som en 
pannekake, landsbyen Møgeltønder og Dybbøl Mølle. Vi fortsetter til Nord-
Jylland hvor vi mellom annet besøker Skagen helt på nord-tippen av landet. Båt 
tilbake til Norge fra Hirtshals til Kristiansand og buss tilbake til Bergen og Oslo.

Danmark: Jylland på kryss og tvers 5. - 11. juli

Klaus Muff 
Marta Veivåg 

Svein Bjarne Aase

Pris fra 13.950,-

Storslåtte naturopplevelser, verdensarvsteder, fjord, fjell og spektakulære 
veistrekninger er noe av det vi har å by på når vi setter kursen mot Nord-
Vestlandet.

Bussen starter i Stavanger (Mulig med tilslutning fra Sørlandet og Jæren) 
og fortsetter via Haugesund og Stord til Bergen. Påstigning underveis. 
Vi kjører så videre gjennom Vestland fylke til Nordfjord hvor vi har første overnatting.

Neste dag blir det ferjetur inn Geirangerfjorden til verdensarvstedet Geiranger hvor vi 
skal bo en natt. Turen går så videre fra Geiranger opp de spektakulære Ørnesvingene 
hvor utsikten over fjorden er formidabel.

Neste veistrekning er Trollstigen, Norges mest besøkte turistvei mellom Valldal og 
Åndalsnes. På Åndalsnes blir det gondoltur opp til Nesaksla 708 moh, fjellet som er 
velkjent fra tv-serien «Kompani Lauritzen». Vi fortsetter videre til Kristiansund hvor vi 
skal bo en natt.

Neste dag kjører vi Atlanterhavsveien, en unik veistrekning som fører deg helt ut i 
havgapet på vestlandskysten. Den nasjonale turistveien strekker seg over øyer, holmer, 
hav og skjær ved hjelp av 8 bruer, over en strekning på hele 8274 meter. Vi skal også 
innom fiskeværet Bud og rosenes by Molde før vi krysser fjorden over til Sunnmøre.

Det blir to overnattinger i Ålesund før vi setter kursen sørover igjen. Siste overnatting 
i Sogndal. På turens siste dag blir det båttur på Nærøyfjorden fra Flåm til Gudvangen 
før vi kjører siste strekket via Voss til Bergen, Haugesund og Stavanger.

Nord-Vestlandet 17. - 23. juni

Ragnar Ringvoll 
Jostein Mulelid

Pris fra 13.450,-

Se mer informasjon om dette musikkarrangementet på side 3

Vennesla - sang over grenser
25. - 29. maiNORDISK MUSIKKEVENT

Klaus Muff 
Svein Bjarne Aase

Pris fra 7.350,-

Velkommen til å være med på busstur til vårens store musikkarrangement i 
Vennesla. 

Bussen starter i Bergen og kjører via Stord, Haugesund, Stavanger, Sandnes, 
Flekkefjord til Kristiansand. I Kristiansand bor gruppen på det flotte hotellet 
Scandic Kristiansand bystranda. Det blir overnatting med frokost og lunsj her. 
Klaus Muff blir reiseleder og Svein Bjarne Aase sjåfør. Hver dag går bussen til 
Vennesla hvor konsertene skal være. En av formiddaggene blir det tilbud om 
tur til Flekkerøy. Søndag, etter en god frokost, går turen hjemover.

Side 11



Høstfarget fjellandskap, gode rom, deilig mat, sang og musikk og godt 
kristent fellesskap. Bli med på Jubileumstur for 25. året på rad til Bergo 
Hotell på Beitostølen.

Buss fra Stavanger via Haugesund med avreise lørdag 10/9 og overnatting i 
Kinsarvik. Buss fra Stord via Bergen direkte til Beitostølen. Også tilbud om 
rutebuss fra Oslo. Fire overnattinger på Bergo med måltider og samlinger på 
hotellet og utflukter med buss i området.

Høsttur til Beitostølen 11. - 15. september

Klaus Muff 
Arne Øystein og Berit Rambekk m.fl.

Pris fra 7.750,-

Bli med på en annerledes opplevelsestur, østover til Ukraina. Ruten går 
via Zamosc, Lviv og Krakow. Dette er en hjelpesendingstur, der vi har 
med oss klær og varer som vi skal få dele ut.

Vi skal besøke barnehjem og vokseninstitusjon og vi skal få oppleve at det 
er behov for den hjelpen vi kommer med. Vi skal også besøke 2 av våre 
kontaktmenigheter i Khmelnitskiy og bli litt kjent med de som går i disse 
menighetene. Så blir det også mange anledninger til å få kjenne på svært stor 
gjestfrihet. I tillegg blir det mange flotte tur-opplevelser i en spennende del 
av Europa. Buss fra Ålesund via Oslo og Sarpsborg. 

Hjelpesendingstur til Ukraina 7. - 18. oktober

Kurt André Henriksen 
Kai Even Bjørdal

Pris fra 13.950,-

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

Buss fra Ålesund (Korrespondanse fra Molde og Kristiansund) til Dombås. Avreise 
fra Oslo med tog til Dombås. Fra Dombås kjører vi samlet videre til Røros hvor 
vi skal bo godt i fire netter på Røros Hotell. Det blir fine dager med utflukter i og 
rundt Bergstaden. Byvandring med lokalguide, besøk i kirka, Ratvolden - Johan 
Falkbergets hjem, Olavsgruva og Aukrustsenteret er noe av det vi skal oppleve. 
I tillegg blir det god tid til å vandre i gatene og utforske den sjarmerende byen på 
egenhånd. Hjemturen går med felles buss til Dombås. Tog herifra tilbake til Oslo 
mens bussen fortsetter tilbake til Møre.

Røros 22. - 25. august

Arild Ove Halås 
Randi Fagerhol Lauvås

Pris fra 8.350,-

JUBILEUMSTUR

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Turen går i samarbeid med

Sett av datoene for neste år allerede nå!
Turfesthelgen 2023 blir på Madla i Stavanger. 
Her kan du møte stab og reiseledere. Det blir 
middag, reisekåseri, spennende foredrag, appell, 
god musikk, underholdning og ikke minst sosialt 
samvær. Mulighet for overnatting.

TURFESTHELGEN 2023 BLIR 3.-5. FEBRUAR
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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. 

Eksotiske opplevelser

Opplev den store dyrevandringa i Masai Mara et av verdens mest kjente naturreservat, 
og de flotte strendene på den eksotiske krydderøya Zanzibar. Barndommens drømmer 
og fantasier om Afrika blir til virkelighet når du står i safaribilen og skuer utover 
landskapet etter «The Big Five». Du ser sebraer og antiloper som går og gresser. 
En søvnig løveflokk som døser i skyggen. Giraffhoder som stikker frem mellom 
trekronene. Vi skal også få et innblikk i hvorledes Masai-folket  lever. Turen avsluttes 
under palmene på øya Zanzibar, med sine hvite strender og spennende historie, 
markeder og den verdensarvlistede byen Stone Town.

Kenya & Zanzibar 31. juli - 11. august

Øystein Ramberg

Pris fra 49.850,-

Bli med på en reise som viser deg vakre Madagaskar, verdens fjerde største øy. En reise til 
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 havet, i byen 
Morondava, hvor du blant annet kan vandre i den kjente baobab-alleen og ta et bad i Det 
indiske hav. Underveis besøker vi flere av Madagaskars kjente attraksjoner og vi får en unik 
sjanse til å møte folket og kulturen på nært hold gjennom ulike misjons- og bistandsprosjekter. 

Høsttur til Madagaskar September/oktober

Hasina Randriamahazo 
Jan Ove Kleppe

Pris kommer
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Reiser til 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. 
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Historie, bønn og lovsang i landet Mesteren vandret i og med Bibelen som 
guidebok. Vi spiser sabbatsmåltid sammen med israelske venner, besøker både 
House of Prayer i Nazareth og i Jerusalem og får oppleve Israel anno 2022.

Turen går i samarbeid med Kvinner i Nettverk og Nettverk for Menn.

Inspirasjonstur
10. - 20. mars

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

Pris fra 23.750,-

HISTORIE, BØNN, LOVSANG OG FELLESSKAP

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

Wenche Frøytland 
Ariel Frøytland

Pris fra 20.950,-

NÆRE MØTER MED FOLKET OG KULTUREN

En spennende reise der vi blir bedre kjent med stedene som vi kjenner fra 
Bibelen både i Jerusalem og i Galilea. Vi besøker også Pinsevennenes sitt 
sjukehuset Eitanim og får høre om rehabiliteringsarbeidet og det viktige 
humanitære arbeid det gjøres her. Turen avsluttes med en fridag i badebyen 
Netanya ved Middelhavet.

Bibelens Land - Israel
1. - 10. april

Birger Unneland Håvik

Pris fra 21.350,-

Jesu tale på Saligprisningens berg, Bergprekenen, blir hovedteksten for de første 
dagene. Etter noen dager i Galilea følger vi Jesus til Jerusalem og opplever tekstene 
fram mot påske. På turen mellom Galilea og Jerusalem blir det bading i vakre 
Sachne som også blir kalt “Paradisets forgård” og i Dødehavet. En tur med god tid 
til refleksjon over de bibelske tekstene.

Vårtur til Bibelens land
2. - 11. april

Edgar Fredriksen 
Daniel Stanger

Pris fra 24.450,-

Har du lyst til å oppleve Påsken i Bibelens land? Det blir et spennende program 
der du får opplevet landet, naturen, folket og du får også lytte til bibeltimer, og 
få utlagt det profetiske ord på en måte du lett vil forstå. Turen passer både for 
førstegangsreisende og de som har vært i Israel flere ganger.

Påsketur til Israel
8. - 18. april

Jørgen W. Tønnessen

Pris fra 23.200,-

RUNDREISE MED FRIDAG I NETANYA

FRA SALIGPRISNINGENS BERG TIL JERUSALEM

RUNDREISE MED ROLIGE DAGER VED MIDDELHAVET

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no
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Vi inviterer deg med på en rundreise med Bibelen som guidebok og med 
bibelundervisning i den profetiske kontekst. 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 og det profetiske ord
18. - 28. mai

Unni og  Gordon Tobiassen

Pris fra 21.500,-

Vi følger de gamle pilegrimer fra Tel Aviv til Jerusalem og videre skal vi vandre i 
den barmhjertige samaritans fotefar mellom Jerusalem og Jeriko. På denne turen 
blir det daglige vandringer. Bagasjen sendes i buss og du har med det du trenger 
for dagen i en dagstursekk. Dette er en fottur og man er nødt til å være i form 
til vandringer på ca. 15 – 20 km hver dag. Bussen er tilgjengelig om noen skulle 
ønske å avslutte dagens vandring underveis. Vi skal gå gjennom urbane strøk, 
jordbrukslandskap, i Judeafjellenes skogkledde åser og daler og i spennende og 
flotte ørkenlandskap ned mot og ved verdens laveste beliggende sjø – Dødehavet.

Israel - fra hav til hav
23. april - 3. mai

Dag Johansen

Pris fra 23.950,-

VANDRETUR FRA MIDDELHAVET TIL DØDEHAVET

EN SPENNENDE VÅRTUR

Investér i familien med en Israelsreise som gir et levende og 
nært møte med røttene våre, med Bibelens og søndagsskolens 
fortellinger, mye tid til bading og moro, koselige og lærerike 
samlinger, aktiviteter for barna og tenåringene, møte med 
jøder og arabere og Jesu disipler av i dag. Israel er en verden i 
miniatyr, og vi opplever alt fra moderne storbyliv til kibbutzliv, 
kameltur og ørken, hellige og historiske steder, naturvandring 
og Dødehavet, Genesaretsjøen og Middelhavsstrender. Et 
moderne land, med en historie du ikke finner maken til. Bli 
med på en spennende ferietur, hvor Bibelen blir levendegjort 
hver eneste dag. Vi har flere dager på hvert overnattingssted, 
noe som gir ro og tid til å bli kjent på stedet. 

VÅRE POPULÆRE FAMILIETURER TIL ISRAEL

Evy-Gunn Knotten, Henrik Petersson 
Oddfrid og Kjetil Morken 

SOMMERTUR

24. juni - 8. juli
Pris kommer

VENTELISTE

PÅSKETUR

8. - 18. april
Pris fra 17.700,-

VENTELISTE

Side 16



«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 til Israel, Bibelens land. Du vil få 
et nært møte med de bibelske stedene rundt Genesaretsjøen, Golan, 
Dødehavet, Eilat og Jerusalem.

Rundreise i Bibelens land
19. - 29. mai 

Lise Karlsen, Monika Karlsen Vigart  
og Roy Daniel Tegnander

Pris fra 23.950,-

Vi skal gå der Jesus gikk, oppleve naturen og historiene fra Bibelen til 
fots og i buss! I 1. Mos 13,17 står det: “Stå opp og dra omkring i landet på 
langs og tvers”. Følg denne oppfordringen og få nærkontakt med landet 
og naturen. Bli med på gå-turer og bussturer ved Middelhavet, på Golan, 
i Galilea, i Juda ørkenen og i Jerusalem.

Israel - vårtur 2022
19. - 29. mai 

Jan Nordstokkå

Pris fra 23.450,-

En spennende rundreise for deg som reiser alene, men også for dere som reiser 
sammen. Alle opplevelsene vi deler gjør oss fort til en sammensveiset gjeng. 
Det blir bl.a. vandringer i Jesu fotspor, ørken- og naturopplevelser, nært møte 
med trossøsken og et levende fellesskap i ord og toner. Reisen begynner i 
kjerneområdene for Jesu virksomhet i Galilea, fortsetter gjennom ørkenen opp 
til Jerusalem og avslutter ved Middelhavet. Hjertelig velkommen med på en tur 
som blir så mye mer enn en bare en turistreise!

ENE-stående tur til Israel 
16. - 25. september

Evy-Gunn Knotten 
Solveig Leithaug

Pris kommer

BIBELENS LAND GJENNOM ORD OG TONER

OPPDAG OG OPPLEV BIBELENS LAND

BLI MED ”ØNSKESANGEN” TIL ISRAEL

I løpet av oppholdet får du oppleve mange interessante steder, og treffe 
interessante personer.  Vi besøker blant annet Jerusalem, Judea ørkenen, 
Jordanelven, Dødehavet, Tiberias, Golan og mange nye plasser i Galilea. 
Det blir noen flotte dager ved Genesaretsjøen, og så avslutter vi turen ved 
Middelhavet. Vi skal være i Jerusalem under Yom Kippur (forsoningsdagen) 
– det blir en opplevelse, en dag du aldri vil glemme. Dette er noen av 
høydepunktene på turen: Jerusalem, Betsaida, Magdala, Kibbutz Elrom 
og kunstneren Gil, Arbelfjellet, de varme kildene Camei Tveria, Akko, 
Daddelpalmelund og Den glemte øy.

Opplev Israel på en ny måte
2. - 11. oktober

Olav og Ingeborg Håland

Pris fra 21.750,-

OPPDAG NYE STEDER I JERUSALEM OG GALILEA

HØSTTURER TIL ISRAEL

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Side 17



Bli med Per, Morten og Brynhild til Israel under Løvhyttefesten. Per har både som 
lærer på Nordhordland Folkehøgskule og som misjonssekretær i Stavanger krets av 
Den Norske Israelsmisjon gjennom ca. 40 år hatt over 50 turer til Israel! Med sin 
særegne varme i stemmen og en unik formidlingsevne har Morten Samuelsen nådd 
mange hjerter med sin sang. Turteamet 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. Velkommen med på tur til landet der det skjedde og skjer, med 
Bibelen som reisehåndbok! 

Sukkot-tur
8. - 17. oktober

Per Larsen 
Brynhild og Morten Samuelsen

Pris kommer

OPPLEV ISRAEL UNDER LØVHYTTEFESTEN

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

HØSTTURER TIL ISRAEL

Vårt mål med reisen er at du skal få oppleve dagens Israel og et godt fellesskap på 
tur. Tross mye motstand har folket opplevd vekst og fremgang i nyere tid. Israel er 
et moderne samfunn i rask utvikling. Denne reisen vil samtidig forsterke din tro 
på Bibelen og øke din interesse for landet og folkets historie. Det blir samlinger på 
kveldene med sang og ulike innslag.

Opplev dagens Israel  
20. - 29. oktober

Anita og Trond Palmgren Eriksen

Pris fra 22.795,-

RUNDREISE MED EVANGELIESENTERET

Velkommen på en spennende reise til det Hellige landet. Dette blir en variert 
rundreise der du får oppleve Bibelens land og får møte folk, historie og kultur. 
Vi skal besøke kjente steder som vi kjenner fra både Det gamle– og Det nye 
testamentet og Bibelen skal være vår guidebok underveis. Noen av høydepunktene 
på turen er: den bibelske hagen og tabernakelet i Eshel Hashomron, Shilo, 
Samaria, Gideonskilden, lunsj i Kibbuz Mizra, Cæsarea ved havet, Hebron, Kiryat 
Arba, Dødehavet og Jerusalem. Bibelens land har mye å by på for deg som har vært 
her før eller for deg som førstegangsreisende. Vi håper du vil bli med! 

En klassisk rundreise i Israel
22. oktober - 1. november

Hilde og Jan Danielsen 

Pris kommer

FRA SAMARIA TIL JERUSALEM  

En tur der vi blir bedre kjent med landet som vi kjenner fra Bibelen. På vei til 
Tiberias besøker vi Joppe, Cæsarea, Acco og Nazareth. Det blir en tur rundt og på 
Genesaretsjøen så drar vi opp på Golanhøyden, tar oss et bad i Paradisets forgård 
som også blir kalt Sachne før vi drar videre mot Dødehavet. Neste dag går turen 
til Beer Sheba med Abrahams brønn, til Sderot, Hebron og Makpela hulen før vi 
kjører opp til Jerusalem. I tillegg drar vi til Betania, besøker Eitanim, pinsevennene 
sitt arbeid og får en dag til Samaria og Judea ørkenen.

Høsttur til det Hellige landet
25. oktober - 2. november

Bjarne Thorstein Grotbæk

Pris kommer

BIBELSKE HØYDEPUNKTER
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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 Golan høyden, 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  
dryppvannsgrotter. 

Oppdag og opplev Bibelens land
1. - 9. november

Arne Moseng 
Geir Moseng 

Øystein Ramberg

Pris kommer

FRA DØDEHAVET TIL NORD-ISRAEL

Vår rundreise starter i Jerusalem der vi skal vandre i Jesu fotspor og følger Jesus 
lidelsens vei opp til Gravkirken. Men vi skal også besøke Davidsby, der det stadig 
blir gjort nye arkeologiske funn. Turen går så til Galilea der Jesus bodde og virket. 
En av dagene skal vi kjøre via Naftalifjellene til kibbutz Misgav Am som ligger bare 
et steinkast fra det libanesiske grensegjerdet og høre litt om deres hverdagsliv. Vi 
besøker Nasaret og et utsiktspunkt på østsiden av byen, herfra kan vi se ut over 
byen Nain og Harmagedon sletten like til Gilead. Det blir også en tur til Sikem, 
Jakobs Brønn i Sykar og til Garisimfjellet som er Samaritanernes helligste fjell. 
Turen avsluttes i badebyen Netanya som ligger ved Middelhavet hvor vi skal bo den 
siste natten av turen. 

Israel i Mesterens fotspor
9. - 17. november

Svein Tegle Håland

Pris fra 22.170,-

DET HELLIGE LAND MED SINE KJERNEOMRÅDER

HØSTTURER TIL ISRAEL

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

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 interessant og har et riktig innhold i forhold til 
læreplaner.

Våre erfarne reisekonsulenter legger opp skoleturer 
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 nye 
spennende turkonsept for skoleturer i Norge.

SKOLE- OG STUDIETURER
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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.
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Vi starter med jødisk historie i München før pasjons-
spillet i Oberammergau. Videre til Østerrike hvor det blir 
opplevelser i Salzburg og Wien. Elvecruise på Donau og 
utflukt til Ørneredet. Fly til München og hjem fra Wien. 
I samarbeid med Den Norske Israelsmisjon.

OBERAMMERGAU & MÜNCHEN, SALZBURG OG WIEN

22. - 29. mai 
Benedicte Heitmann 

 Rolf Gunnar Heitmann

Pris fra 22.750,- *

Fly fra Norge til Milano. Fire overnattinger ved 
Gardasjøen med utflukter til Verona og Venezia. 
Videre til Oberammergau hvor det blir to overnattinger 
i området i nærheten av spillbyen. Siste natt i München. 
Fly fra München til Norge.

OBERAMMERGAU & GARDASJØEN I

12. - 19. mai 
Reidun Hjemdal 

Kurt Hjemdal

Pris fra 22.250,- *

Fly Norge – München tur/retur. Turen starter med 
pasjonsspillet i Oberammergau før vi krysser grensen 
til Østerrike. Vi skal ha fine dager i Mozarts fødeby, 
Salzburg og området rundt. Det blir utflukt til 
utsiktspunktet Ørneredet.

OBERAMMERGAU & SALZBURG I

31. mai - 6. juni
Oddvar Søvik 

Liv Kaland Fjellstad

Pris fra 20.450,- *

Vi starter med pasjonsspillet i Oberammergau før vi setter 
kursen gjennom Vest-Europa. Besøk i sjømannskirkene 
underveis gjennom Frankrike, Belgia og Nederland. 
Fly til München og retur hjem fra Amsterdam.

MED SJØMANNSKIRKEN TIL OBERAMMERGAU

7. - 15. juni
Knut Erik Skarpaas 

Vigdis Alte

Pris fra 23.450,- *

Busstur fra Bergen via Haugesund, Stavanger og 
Kristiansand med tilslutning fra Oslo. Vi kjører gjennom 
Danmark og Tyskland til Oberammergau. Etter spillet 
fortsetter vi til Zell am See i Østerrike. Utflukter i området. 
Hjemreise via Berlin. Retur til Norge med Kielferga.

OBERAMMERGAU & ZELL AM SEE OG BERLIN 

8. - 19. juni
Ingebjørg Berstad Torp 

Svein Bjarne Aase

Pris fra 22.950,- *

Busstur fra Bergen via Haugesund, Stavanger og Kristian-
sand med tilslutning fra Oslo. Buss gjennom Danmark og 
Tyskland til Berlin og vider til Wittenberg og Weimar hvor 
vi skal vandre i Luthers fotspor. Videre til Oberammergau. 
Hjemreise via Rhindalen. Retur med Kielferga.

OBERAMMERGAU & LUTHER OG RHINDALEN

8. - 19. juni
Solveig Granerud 

Svein Granerud

Pris fra 22.950,- *

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.

FULLTEGNET
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Vi starter turen med fine dager i det kjente 
vintersportsstedet Seefeld. Området er et populært 
turiststed for fotturister om sommeren, og vi har tre hele 
dager satt av til vandringer i fjellet. Turen avsluttes med 
pasjonsspillet i Oberammergau. Fly til og fra München.

OBERAMMERGAU & SEEFELD I TYROL

5. - 12. juli
Kari Standal 

Helge Standal

Pris fra 21.750,- *

Fly fra Norge til Tsjekkias hovedstad, Praha. Her blir 
det rundtur i byen, elvecruise på Moldau, folklore og 
middager på lokale restauranter. Videre går turen til 
Oberammergau   og pasjonsspillet. Fly hjem fra München.

OBERAMMERGAU & PRAHA I

15. - 21. juli
Åsmund Steinnes 
Harald Svendsen

Pris fra 20.250,- *

Fly fra Norge til München før turen går videre til 
Oberammergau. Etter spillet kjører vi sørover til Italia. 
Her skal vi nyte fine dager ved landets største innsjø, 
Gardasjøen. Utflukter til Venezia og opera i Arena di 
Verona.

OBERAMMERGAU & GARDASJØEN IV

19. - 26. juli
Ingebjørg Berstad Torp 

Arvid Hunemo

Pris fra 22.950,- *

Turen starter med aktive dager i Kitzbüheler alpene. Her 
ligger alt til rette for fjellturer i et fantastisk turområde 
med kort vei til oppmerkede turløpyer. Vi fortsetter til 
Oberammergau og avslutter turen vår med det mektige 
pasjonsspillet. Fly til og fra München.

OBERAMMERGAU & AKTIVE DAGER I TYROL

21. - 28. juli
Aud Kindervåg Halsne 

Johan Halsne

Pris fra 21.950,- *FULLTEGNET

Aktiv tur med flotte naturopplevelser kombinert med 
kultur og historie. Det blir varierte og innholdsrike dager 
på denne turen til pasjonsspillet i Oberammergau. Vi 
flyr fra Ålesund via Oslo til München. Her blir vi ei natt 
i utkanten av byen før vi setter kursen med vår norske 
turistbuss mot spillbyen.

OBERAMMERGAU MED SPJELKAVIK MENIGHET

12. - 19. juli
Tore Johan Øvstebø 

Randi Stige Øvstebø

Pris fra 22.450,- *

Turen starter med pasjonsspillet i Oberammergau. 
Videre kjører vi sørover mot Puster-dalen i hjertet av 
Dolomittene. Her blir det 3 dager med vandreturer i 
fjellet. Mulighet for både korte og lange turer. Fly fra 
Norge til og fra München. 

OBERAMMERGAU & DOLOMITTENE I

28. juni - 5. juli
Kurt André Henriksen, 

Kørner Høie og Geir Sandvik

Pris fra 22.250,- *FULLTEGNET
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Vi skal bo i fire netter i Mayrhofen midt i den lille 
alpelandsbyen innerst i Zillertal. Vandreturer i alpene 
og utflukt til Italia. Etter aktive dager avslutter 
vi turen med pasjonsspillet i Oberammergau. 
Fly til og fra München.

OBERAMMERGAU & MAYRHOFEN

28. juli - 4. august
Inger Bakke Berge 

Arne Berge

Pris fra 22.450,- *

Fly fra Norge til München før turen går videre til 
Oberammergau. Etter spillet kjører vi  sørover til Italia og 
Gardasjøen. Her blir det utflukter til Venezia og opera i 
Verona. Fly hjem fra Milano. Turen går 
i samarbeid med Kunnskapsreise.

OBERAMMERGAU & GARDASJØEN II

16. - 23. august 
Gerd Helga Nygjerde 

Lidvar Nygjerde

Pris fra 22.950,- *

Vi starter med fine dager i og ved Mozarts fødeby, 
Salzburg. Vi får oppleve byen og området rundt med 
utflukter til Ørneredet og Zell am See. 
Turen går videre til Oberammergau. 
Fly til og fra München.

OBERAMMERGAU & SALZBURG II

4. - 11. august
Sissel Stokset 

Jens Petter Jørgensen

Pris fra 21.750,- *

Busstur fra Bergen via Haugesund, Stavanger og 
Kristiansand med tilslutning fra Oslo. Vi kjører gjennom 
Danmark og Tyskland til Zell am See i Østerrike. Fine 
dager med flotte utflukter her før pasjonsspillet. 
Hjemreise via Rhindalen. Retur til Norge med Kielferga.

OBERAMMERGAU & ZELL AM SEE OG RHINDALEN 

17. - 28. august
Svein Bjarne Aase 

Aud Karin Kjølvik Ringvoll 
Ragnar Ringvoll

Pris fra 23.500,- *

Turen starter med pasjonsspillet i Oberammergau. 
Videre kjører vi sørover mot Puster-dalen i hjertet av 
Dolomittene. Her blir det 3 dager med vandreturer i 
fjellet. Mulighet for både korte og lange turer. Fly fra 
Norge til og fra München. 

OBERAMMERGAU & DOLOMITTENE II

23. - 30. august
Dag Johansen 

Jan Olav Andreassen

Pris fra 22.250,- *

FULLTEGNET

FULLTEGNET

FULLTEGNET

Vi starter med pasjonsspillet og reiser videre herifra 
til Østerrike. Flotte opplevelser i Mozarts fødeby, 
Salzburg og landets hovedstad, Wien. Rundturer med 
lokalguider, elvecruise på Donau og klassisk konsert står 
på programmet. Fly til München og fly hjem fra Wien.

OBERAMMERGAU & SALZBURG OG WIEN

30. august - 6. september
Solveig Leithaug 

Kjersti Marken

Pris fra 21.950,- *FULLTEGNET
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* Alle prisene på våre Oberammergauturer er estimerte priser. Disse prisene ble fastsatt sommeren 2020. Flybilletter og 
andre transportmiddel for 2022 var da ikke lagt ut for salg. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes 
ut når endelig turpris er fastsatt i 2022. Endringer kan forekomme. Se vår nettside for oppdatert informasjon.

Turen starter med pasjonsspillet i Oberammergau 
før vi fortsetter til Østerrike og Salzburg. Fine 
dager i og rundt Mozarts fødeby. Utflukter til 
Ørneredet og Zell am See. Fly Norge-München 
tur/retur.

OBERAMMERGAU & SALZBURG III

13. - 20. september
Mette Vestberg Sørensen 

Roger Sørensen

Pris fra 21.750,- *

Fly Norge-München. Turen starter med 
pasjonsspillet i Oberammergau. Videre til Tsjekkia 
og Praha. Her blir det sightseeing, elvecruise, 
folklore m.m. Fly hjem til Norge fra Praha.

OBERAMMEGAU & PRAHA II

20. - 26. september
Ole Fritfjof Godtfredsen, 

Steinar Tverrli & Geir Sandvik

Pris fra 20.250,- *

Fly fra Norge til München før turen går videre til 
Oberammergau. Etter spillet kjører vi  sørover til 
Italia og Gardasjøen. Her blir det utflukter til 
Venezia og Verona. Båttur på  Gardasjøen. 
Fly hjem fra Milano.

OBERAMMERGAU & GARDASJØEN III

6. - 13. september
Wenche Lunde 
Helge Hanssen

Pris fra 22.250,- *FULLTEGNET

SAMARBEIDSTURER 
Alle disse turene går med fly

Oberammergau 
& Gardasjøen

Oberammergau 
& Pilegrimsvandring

Oberammergau 
& Dolomittene

26. mai - 2. juni
Jan Arild Holbek 

Jan Magne Linnsund

Pris fra 22.950,- *

FÅ PLASSER

21. - 27. juni
Mette Rimehaug 
Erling Rimehaug

Pris fra 21.950,- *

FULLTEGNET

1. - 8. september
Helge Simonnes 

Geir Sandvik

Pris fra 22.950,- *

FULLTEGNET
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SOMMERCRUIS E 
MED  GANN 2022

Sommeren 2022 arrangerer vi to sommercruise. 

Vi har et cruise i Vesterled - Shetland, Færøyene og  
Orknøyene fra 19. juni til 26. juni. OBS! Få plasser.

Vårt klassiske Nordkappcruise - denne gangen med særlig 
fokus på Hans Nielsen Hauge går fra 7. - 19. juli.  
Fulltegnet.

Påmelding på våre hjemmesider: www.gann.no, eller på 
e-post: gannturene@gann.no. Du kan også ringe oss for en 
hyggelig reiseprat: 51 85 48 70

I 2022 starter Tour de France med tempoetappe i København før det 
fortsetter med to landeveisetapper i Danmark. Nå kan du få oppleve 
sykkelfesten fra eget sykkelsete - samtidig som du bor og spiser om 
bord på Skoleskipet Gann.  
 
Vi har plass til over 200 sykkelinterresserte - med sin egen sykkel som 
vil kombinere aktiv ferie, Tour de France løp og cruiseliv. 
1. juli går starten i København og du kan få oppleve start eller målgang 
på tre etapper.  Se våre hjemmesider for detaljer. 
 
Enkle eller doble lugarer med bad.
Alle måltider om bord - så lenge vi er i sjøen.
 
Les mer og meld deg på  
www.gann.no/cruise/tdf
gannturene@gann.no | 51 85 48 70 

          29 .  j un i  -  4 .  j u l i  2022
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TURTEAMENE 
Plussreiser har et turteam som alltid leder våre gruppereiser. 
Reiselederen skal ordne alt praktisk og sørge for et godt, 
inkluderende og trivelig miljø på turen. På de turene der vi 
har turpredikant med skal han/hun være forkynner, 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 
Det er viktig å merke din bagasje godt med navn, adresse 
og telefon. 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 
Plussreiser kan være behjelpelige med bestilling av tilslut-
ningsbilletter på de fleste av turene våre. Ta kontakt med oss 
for mer 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. 
Dersom du tar med ekstra dyrt videoutstyr e.l. på turen, 
bør du registrere dette hos tollmyndighetene før avreise 
fra Norge. Se nettsiden toll.no for mer informasjon.

GI BESKJED HJEMME 
Pårørende 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 
å bruke kort som betalingsmiddel på turen. Det er svært 
anvendelig i de fleste land. Til enkelte land kan det være lurt 
å ta med et mindre beløp i kontanter. Det kan ordnes på de 
fleste større flyplasser.

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 oppmerksom på at det for enkelte land kan være krav om 
dokumentasjon av coronavaksine eller testing før avreise/innreise. 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
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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 ved kalkuleringsdato. 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

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



Telefon: 70 17 90 00 • Mandag - fredag 09.00 - 15.30

www.plussreiser.no
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