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Våre reiser er mer enn ferie!
Jeg har gledet meg til å presentere årets turprogram for våre gjester. Som 
alltid har vi stor spennvidde i både turtyper og reisemål. Programmet har 
noe for alle, med både aktive og rolige program, alltid mer enn ferie. Vi har 
pilegrimsturer, retreat i Wales, vandreturer på Kreta og i Dolomittene, sykkel- 
og elvecruise på Donau – ja spennvidden er stor!

Noen klassikere går igjen også i år, slik som bussturen til Lina Sandells rike i 
Sverige. Men noen endringer våger vi oss på. I flere år har vi sendt gjestene 
våre på høsttur til Beitostølen. I år vil vi gjerne få vise frem en annen indrefilet 
i den norske fjellheimen, nemlig vakre Golsfjellet. 

Vi setter opp hele fem ulike bibelferier, en på våren til Korint, tre på høsten i 
Spania og på Kypros, og ikke minst den populære bibelferien i Hardanger, på 
ærverdige hotell Ullensvang. 

Vi gjentar suksessen med det fellesnordiske sang- og musikkarrangementet 
«Sang over grenser». I Vennesla kan du få oppleve kristent fellesskap over landegrensene og nyte noe av det 
beste vår kristne sangtradisjon har å by på.

Kombiner misjons- og naturopplevelser på Madagaskar, eller bli med til Israel, da gjerne for å delta på feiringen 
av at det er 75 år siden staten Israel ble opprettet. Har du ikke vært i Bibelens land ennå, kan dette være året du 
får se stedene hvor Jesus vandret. De fleste som har vært der vil, som meg, gjerne reise dit igjen – og igjen!  

Jeg ønsker alle våre gjester velkommen på tur i 2023.

Beste hilsen Aud

Anbefalinger fra våre gjester
Vi har i mange år reist med 
Plussreiser fordi:
• Det er en trygg og god 

måte å reise på
• Vi opplever et flott 

fellesskap og har fått mange 
nye venner og bekjentskap

• Dyktige reiseledere i både 
skjemt og alvor og god 
forkynnelse

• Turene har gitt oss mange 
gode opplevelser i de ulike 
land vi har besøkt

Oddbjørg og Magne Havaas

Aud Kindervåg Halsne

Det er alltid gildt å reisa på tur 

med Plussreiser!

• Flinke reiseledere

• Mange gilde turdeltakere

• Lett å kjenna seg inkludert 

om ein reiser aleine.

• Mange spennande turer, 

og i et godt miljø.

Frøydis Fitje Aarsland

Jeg har vært på to flotte 
turer til Israel. Begge med 
Plussreiser! Her får du kvalitet 
på alle plan! God informasjon 
i forkant, reiseledere og guider 
med masse kunnskap og store 
hjerter, flotte sammensatte 
dager, og opplevelser for livet! 
Jeg oppfordrer alle til å reise 
en tur i løpet av livet! Det gir 
deg en dypere forståelse for 
både historie, politikk og ikke 
minst våre trosrøtter!
Aina Økland Schøld



SANG OVER GRENSER 18. – 20. MAI
NORDISK MUSIKKEVENT I FILADELFIA VENNESLA

Sangere og musikere fra alle nordiske land

Torsdag 18. mai  19.30 Åpningskonsert 
Fredag 19. mai  16.00  Ettermiddagskonsert med alle tilreisende sangere 
Fredag 19. mai  19.30  Himmelsangen 
Lørdag 20. mai 16.00 Tribute til Curt og Roland 
Lørdag 20. mai 19.30 Homecoming 

Velg mellom:
• Hotellpakke med konsertpass (de beste plassene) for 

hele helgen. Pris kr 3650,- Pakken inkluderer 5 konserter 
og 3 overnattinger på Thon Hotell Parken med frokost.

• Enkeltbilletter eller dagspass selges på Checkin.no

Denne festhelgen må du som er glad i sang og musikk ikke gå glipp av!
Vi setter opp buss til dette arrangementet fra Vestlandet. Les mer side 17.

MYE SOLGT
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Helgen ledes av Johan Halsne 
& Mikael Järlestrand

Emilia Lindberg High and Low 
Hanna & Alexandra

Eydun Jacobsen

 Svein i 
Prestgardi

Synnøve 
Aanensen

Søstrene Øksendal 
(torsdag)

Roland 
Lundgren og 

Niclas Peterson

Sarah og David 
Åstrøm

Mikael 
Järlestrand

Zamar

Sigurdur 
Ingimarsson

Silje Sejergaard og 
Hanna Thomsen

Kristoffer Streng 
og Stefan Jansson

Ingebjørg 
Berstad Torp 

(fredag)

Aina Økland 
Schøld og Aril 

Schøld

Carina Økland 
og Mads 
Pedersen

Musikalsk leder: Aril Schøld (fra Stavanger Gospelcompany og Øklands gruppen)
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Opplevelsesturer
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Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

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

”Verdens vakreste sjøreise” er fullpakket med opplevelser hver dag. En er innom hele 34 
havner hver vei, men til forskjellige tider på døgnet på vei nordover og sørover. Det er et stort 
utvalg av utflukter hvor en får oppleve noen av stedene vi seiler forbi på litt nærmere hold. 
Hver dag har vi samlinger i skipets konferanserom. Reiselederne våre inviterer her til samling 
om Guds ord i tillegg til sosialt fellesskap.

Hurtigrutecruise
25. april – 6. mai

Klaus Muff 
Svein Bjarne Aase

Pris fra 23.950,-

M/S NORDLYS, BERGEN – KIRKENES – BERGEN

Bli med til spennende Nashville, Countrymusikkens 
hjerte, og mange andre spennende severdigheter.

Vi har lagt inn et besøk i The Bridge Ministry, som sørger for at byens hjemløse får mat og 
kirke. Arbeidet ledes av den kjente gospelsangeren Candy Hemphill Christmas, også kjent 
fra Gaither TV. I helgen skal vi til Gatlinburg, som ligger i naturparken Smoky Mountains. Vi 
deltar på 5 flotte Gaitherkonserter med grupper som Gaither Vocal Band, Collingsworth, 
Booth Brothers, Martins og mange flere. Det blir også et besøk i Cherokee Indianerlandsbyen 
Oconaluftee. Velkommen til å bli med!

USA: Nashville & Gatlinburg
22. – 30. mai

Kjell Nordbø 
Per Asle Ydstebø

Pris fra 27.950,-

GAITHER FAMILY FEST

Bli med på en 6-dagers retreat på det flotte retreatsenteret 
St. Beunos i Wales, ca. 1 times kjøring vest for Manchester. Senteret ligger i idylliske 
omgivelser der det er mange muligheter for vandreturer i den walisiske naturen. 

St. Beunos er et katolsk retreatsenter som tilbyr retreater basert på ignatiansk tradisjon. Det er 
en helt taus retreat, men man får (hvis man ønsker) en daglig samtale med en åndelig veileder, 
og man kan være med på daglige gudstjenester i kapellet. St. Beunos har også et kreativ rom 
der man kan arbeide med leire, male, tegne osv.

St. Beunos retreatsenter i Wales
14. – 21. august

Helge Standal

Pris fra 15.950,-

STILLE RETREAT

Sagaøya i Atlanterhavet byr på storslagne kultur 
og naturopplevelser.

På denne turen bor vi i fem netter i hovedstaden Reykjavik. Herifra blir det daglige utflukter 
med lokalguide til noen av landets største attraksjoner og naturperler. Den gyldne sirkel, 
med Thingvellir, Gullfoss og Geysir står på programmet. Det samme gjør tur til Sør-Island 
med fossene Skógarfoss og Seljandsfoss, Reynisfjara med den unike svarte sanden, og Vik, 
den sørligste byen i landet. Et bad i Den Blå Lagune, den turkisblå dampende innsjøen hører 
selvfølgelig også med på en tur til Island. Alt dette og mye mer får du med deg på denne 
innholdsrike opplevelsesturen.

Island
29. august – 3. september

Inge A. Alver 
Ragnar Ringvoll

Pris kommer 

I VESTERLED TIL SAGAØYA
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Bli med på tur til Italias hovedstad og landets 
religiøse og politiske sentrum.

I fire hele dager skal vi utforske byen som har det meste 
innen historie, fantastisk arkitektur og kultur blandet med en 
romantisk atmosfære. Vi skal mellom annet oppleve kjente severdigheter som Colosseum, 
Forum Romanum, Spansketrappen og Vatikanstaten. Byen byr på et stort antall vakre 
fontener, torg, trange gater, stort utvalg av alle typer butikker, restauranter og ikke minst 
mer enn 450 kirker med vakker kirkekunst. Alt dette krydret med millionbyens biltrafikk i 
gater som ble bygd før man i det hele tatt visste hva biler var. Turistbusser får ikke kjøre inn til 
sentrum.  Det historiske sentrum ser man best til fots.

Storbyen Roma
15. – 20. oktober

Kurt Hjemdal

Pris fra 16.950,-

ALLE VEIER FØRER TIL ROM

Madeira er den grønne øyen i Atlanterhavet.

Her finner du mange flotte naturopplevelser, hyggelige 
og gjestfrie folk, bratte klipper og små koselige kafeer. Under oppholdet vil du få være 
med på utflukter som – byvandring i Funchal, besøk i Nonnenes dal – levadavandring 
hvor man vandrer langs noen av de mange vanningskanalene som finnes, botanisk hage 
og tur til østre Madeira. I tillegg blir det felleskap, måltider og samlinger.

Utfluktene er inkludert i prisen. 

Madeira
29. august – 5. september

Bente Groven Syversen 
Hans Olav Syversen 

Pris fra 15.750,-

PORTUGALS FRODIGE ATLANTERHAVSØY

Storbyen Lisboa kombinert med pittoreske 
småbyer og verdensarvsteder.

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

Portugal
11. – 18. oktober

Jan Magne Linnsund 
Jan Arild Holbek

Pris fra 17.450,-

VAKKER NATUR OG SPENNENDE KULTUR

Høstferie i Tyrkia med opplevelser, hyggelige samlinger, 
sol og varme og besøk til Sjømannskirken i Alanya. 

Vi opplever først Efesos som var et sentrum for både Paulus 
og Johannes. Efesos var hovedstad i den romerske provinsen Asia. Paulus besøkte byen 
flere ganger og oppholdt seg der i to år på den tredje misjonsreisen. Vi skal også oppleve 
Pamukkale/Hierapolis med «bomullsborgen» etter de fantastiske hvite kalkterrassene. Vi 
fortsetter så sydover til Sjømannskirken i Alanya der vi får flere fridager og kan nyte dagene 
i sol og varme, småutflukter i området samtidig som vi blir bedre kjent med Sjømannskirken 
der. Steinar Tverrli var tidligere prest i kirken der. Håvard Sandvand Dahlen har vært diakon i 
London, og er nå ansatt i Sjømannskirkens Norgesarbeid.

Tyrkia
07. – 16. oktober

Steinar Tverrli 
Håvard Sandvand Dahlen

Pris kommer

FERIE MED SJØMANNSKIRKEN
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I regi av Plussreiser deltar hvert år 3500 gjester på

SKREDDERSYDDE REISER
Mange kjenner Plussreiser gjennom våre 
gruppeturer. Vi hjelper også hver eneste dag 
familier, menigheter, kor, vennegjenger og 
enkeltpersoner 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 planteliv eller Etiopias stolte 
historie og mektige fjell?

Drømmer du om byferie i Europa, cruise i Ka-
ribia eller safari i Afrika? Har du en drøm om å 
besøke pyramidene i Egypt eller spasere på den 
kinesiske mur?

Lokker fjellheimen i Dolomittene eller Tyrol? 
Frister Kypros sine vakre strender? Eller hva med 
rolige dager på Hawaii eller ved Gardasjøen? 
Vi hjelper også deg som vil ta med storfamilien 
til Israel.

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!

Bildene viser øverst f.v. turister på Iguazu Falls, et av verdens store naturlige underverk, på grensen mellom Brasil og Argentina. Ø.t.h. en mandrill apekatt fra Kamerun. 
Videre biltur på egenhånd på Cuba, her fra hovedstaden Havana. Nederst av de små bildene ses Golden Bridge på Ba Na Hill i Da Nang, Vietnam. Nederst giraff i Sør-Afrika.
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Aktiv- og pilegrimsturer
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Med sine steile fjellvegger, taggede fjelltopper 
og frodige daler er Dolomittene det perfekte stedet 
å tilbringe noen fine sommerdager. 

På denne turen har vi fire hele dager til vandringer i det svært populære fjellområdet nord i 
Italia. Etter frokost tar vi på oss turtøyet og gjør oss klar for fjelltur. Vi vil legge opp alternative 
ruter å velge mellom. Vi vil ha tilbud både for deg som er godt trent og ønsker litt lengre, 
krevende turer, eller litt enklere ruter for deg som ønsker det. 

Naturskjønne Dolomittene
23. – 28. juli

Kurt André Henriksen 
Kørner Høie

Pris fra 17.950,-

VANDRETUR I NORD-ITALIA

Sykkeltur om dagen og cruise om kvelden og natten. 
Bli med oss på tur langs Europas nest største elv, Donau. 

Vi starter og ender i den sjarmerende bayerske byen Passau kjent som «byen ved de tre elver». 
Denne uken får du blant mange andre opplevelser utforske Østerrikes vakre hovedstad, 
Wien. Fra sykkelsetet får du fantastiske naturopplevelser som Schlögener Donauschlinge 
(elvesvingen) og den legendariske Wachau-dalen med romantiske småbyer og mektige slott 
mellom vakre vingårder. Vi sykler langs elven samtidig som båten forflytter seg den samme 
strekningen.

Sykkel- og elvecruise
17. – 24. juni

Aud Kindervåg Halsne 
Johan Halsne

Pris fra 18.450,-

PASSAU – WIEN – PASSAU

Å gå pilegrimstur til Røldal, er noe folk har gjort helt siden 
middelalderen, og til langt utpå 1800-tallet. Bare pilegrims- 
vandring til Nidaros har vært mer populært her i landet. 

På denne turen starter vi i Morgedal og skal gå åtte etapper på mellom 12 og 23 km i skiftende 
terreng frem til Røldal. Overnattingene er på hotell og fjellstuer samt to netter på camping. 
Det er følgebil som frakter bagasjen fra sted til sted og vi tar kun med en dagstursekk på 
vandringene. Turen går i samarbeid med Vårt Land.

Morgedal – Røldal
3. – 11. juli

Erling Rimehaug 
Kjell Harald Otterlei

Pris fra 19.450,-

PILEGRIMSTUR

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no
Vandreturer i Dolomittene Pilegrimstur i frodig og vakker natur Turer i variert landskap
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Denne høsten kan du bli med oss på sykkeltur 
rundt Sentral-Europas største innsjø, Balatonsjøen. 
Lett terreng og godt utarbeidede sykkelveier innbyr til rolige og lette sykkeletapper på til 
sammen ca. 20 mil rundt sjøen.

Vi flyr fra Norge til Wien i Østerrike og kjører direkte til sjøen hvor sykkelturen starter neste 
dag. Det blir fem dager med sykkeletapper på 35-48 km. Bussen frakter bagasjen vår fra hotell 
til hotell mens vi nyter fine dager på sykkelsetet. Balatonsjøen er kun ca. 12 m på det dypeste, 
og varmes derfor raskt opp. Fly hjem til Norge fra Budapest.

Ungarn: Balatonsjøen rundt
3. – 9. september

Kørner Høie 
Geir Sandvik

Pris fra 13.950,-

SYKKELTUR FOR MOSJONISTER

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no
Balatonsjøen, UngarnVandring til Santiago de Compostela Mosjon i vakker natur

Da Olav den hellige rømte landet vinteren 1028-1029 
kom han inn Storfjorden. Han dro skipene sine på land 
i Valldal og gikk derifra over fjellet til Lesja og Dovre.

Vi skal vandre i Olav den helliges fotspor og henter fram noen av helgensagnene om ham. 
Vandringen vil ha en dagsrytme med keltiske tidebønner og tekstrefleksjoner over noen 
av Salmene til festreiser fra Bibelen. Dagsetapper på ca. 14-23 km. Bagasjen må du bære 
med deg selv på ryggen hele veien.  Det er forholdsvis enkel standard på overnattingene i 
campinghytter, turisthytter og telt. Siste natt er på Bjorliheimen hotell.

Valldalsleden: Sylte – Bjorli
7. – 11. august

Jan Løkkeborg 
Kjell Harald Otterlei

Pris fra 6.950,-

PILEGRIMSTUR

Nok en gang vil vi invitere deg til vandretur på Kreta. 

Her får du vandre på stier med flott natur og en nærhet til folket du møter i landsbyene du 
vandrer gjennom. I tillegg får du oppleve felleskap, avslapning og mulighet til å nyte Kretas 
strender.  Vi vandrer sammen med Olle, som arrangerer mange vandreturer her og er godt 
kjent. 

En av landsbyene vi skal stoppe i er Loutro, hvor du kun kommer til ved å ta båt eller gå over 
fjellet.

Vandretur på Kreta
23. – 30. september

Solveig Granerud 
Svein Granerud

Pris kommer

RETHYMNON - IRAKLION - MATALA - LOUTRO
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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 ungdoms- 
skoler, videregående skoler, høyskoler, 
universiteter, 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.

Vi har lang erfaring med skoleturer til populære 
reisemål både i Norge og i utlandet. Vi kan 
nevne: Oslo, Bergen, Trondheim, Berlin, Krakow, 
Gdansk, Riga, London, Brighton, Praha, Paris,  
Normadiekysten og Israel.
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Dager hvor du bor i ro på samme hotell under hele oppholdet. Hver dag 
er det tilbud om Bibelsamling på formiddagene 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. 

Side 12

Bibelferie
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Vi opplever først hovedstaden Athen med Areopagos 
og Akropolis før vi drar via Delphi til Korint. 

I fire hele dager skal vi oppholde oss på og omkring hotellet. Stranda er like ved og det 
er rikelige muligheter til fot- eller sykkelturer i nærområdet. Hver dag inviterer vi til 
morgensamling etter frokost og en hyggestund etter middag.  Tema blir Paulus sitt forhold 
til menigheten i Korint og de brevene han skrev til menigheten og de han skrev mens han var 
der. Vi vil bli kjent med de menneskene han arbeidet sammen med og den verden han var 
omgitt av. Om kveldene blir det variert program med ulike innslag, sang og underholdning og 
kveldsandakt. 

En av dagene gir vi tilbud om en tur til gamle Korint, Korintkanalen og den tidligere 
havnebyen Kenkreæ. Søndag kveld samles vi til avslutningssamling.

Hellas: Bibelferie i Korint
22. – 29. mai

Per L. Larsen 
Oddrun Larsen

Pris fra 17.950,-

BLI MED PÅ EN FERIE I PAULUS SIN VERDEN

Costa Blanca - den hvite kysten, har fått sitt navn fra sine 
hvite strender. 

Den vakre og kuperte kysten nord for Alicante er berømt for sitt solsikre og behagelige klima. 
Gruppen skal bo på det flotte hotellanlegget Albir Playa Hotel & Spa – her finner du flotte 
rom, deilig mat og flere bassenger. Vi samles til samlinger morgen og kveld. I tillegg vil det bli 
tilbud om utflukter til Guadalest – byen du kun kan komme inn i ved å gå, til sjømannskirken 
og til den sjarmerende middelhavsbyen Altea. 

Spania: Albir
4. – 11. september

Kari og Helge Standal 
Gudrun Longva

Pris fra 10.750,-

VAKRE COSTA BLANCA

Velkommen tilbake til det flotte anlegget i Protaras.

Malama ligger flott til midt i et vakkert hageanlegg. 
Her finner du gode rom/leiligheter, nydelig mat, og en liten koselig strand rett nedenfor. 

Vi har tilbud om samlinger morgen og kveld og det vil bli mulighet til å være med på 
spennende utflukter. Kypros har gode temperaturer og et godt klima. 

Kypros: Hotel Malama
16. – 26. september

Aud Kindervåg Halsne 
Johan Halsne

Pris fra 18.950,-

FERIEPARADISET FIG TREE BAY

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Hotellanlegget Golden Coast ligger flott til like ved stranden.

Hoteller er kjent for sin gjestfrihet, utmerkede fasiliteter og 
unike beliggenhet, og blir regnet som et av de beste strandhotellene i Protaras. 

Vi har tilbud om samlinger morgen og kveld og det vil bli mulighet til å være med på 
spennende utflukter.

Kypros: Hotel Golden Coast
23. september – 3. oktober

Aud Karin K. og Ragnar Ringvoll 
 Sissel Stokset 

Pris fra 18.950,-

FERIEPARADISET FIG TREE BAY
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REISELEDERE OG TURTEAM

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Nok en gang inviterer vi deg til flotte dager 
på Lofthus i Hardanger.

Det flotte, ærverdige hotellet innbyr til gode dager, 
og tilbyr gode fasiliteter med oppvarmet basseng både ute og inne, 
god mat, hyggelig betjening og gode rom. Vi har samlinger hver morgen og kveld. 
Sarah og David blir med alle dager og gleder oss med sin flotte sang. 

Det blir tilbud om turer både med buss og til fots. Vi setter også opp buss til Hardanger fra 
Kristiansand og Stord/Bergen for deg som ønsker det. 

Hotell Ullensvang
22. – 26. oktober 

Klaus Muff, 
Aud K. og Johan Halsne 

Sissel Stokset

Sangere: Sarah og David Åstrøm 

Pris fra 8.950,-

BIBELFERIE I HARDANGER

Reiselederne er en av de viktigste ressursene 
i Plussreiser. De er vårt varemerke.  Sammen 
med våre reisekonsulenter syr de sammen et 
turprogram som gjør at gruppen får med seg 
det mest interessante reisemålene har å by på. 
De har kunnskap om destinasjonene vi besøker 
og gjør sitt ytterste for at våre gjester skal få 
minnerike opplevelser på turer verden over.

Vi er stolte av reiselederne våre! Turpredikantene 
kommer fra ulike deler av det kirkelige landskapet. Sammen med reiselederne bidrar 
turteamet til at gjestene får en trygg og positiv opplevelse av turen de deltar på. Jevnlig 
samler vi våre reiseledere for faglig utvikling. Etter endt tur ber vi alle våre gjester om å gi 
oss tilbakemelding på hvordan turen har vært, og om det er noe vi kan forbedre til neste 
gang. I en slik evaluering ber vi også om innspill på våre turteam og reiseledere. Svarene 
er overveldende positive. Vi er dypt takknemlige for den jobben reiselederne våre legger 
ned, år etter år. Vi kan ikke få takket dere nok!

Arne og Inger Berge på Arbelfjellet i Israel

Bussjåfør og reiseleder Svein Bjarne Aase Morten og Brynhild Samuelsen på Oljeberget, Jerusalem Erfaren reiseleder Klaus Muff
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Vi byr på en mengde 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. 

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Velkommen til å bli med våre erfarne reiseledere Liv Kirsti og 
Ronald Mong til nydelige Madagaskar. De har jobbet som misjonærer, 
og kjenner landet, folket og språket fra innsiden. 

Turen inneholder storbyer, landsbysamfunn, går fra høysletter til regnskog og palmekyst. 
Det blir besøk i kirker med mangestemt sang, og selvsagt skal en til det norske senteret for 
misjon gjennom nærmere 160 år, Lovasoa. Prosjekter med blant annet kirkens blindeskole 
besøkes. Turen inneholder også tid i Ranomafaga nasjonalpark, og i naturreservatet Anja, hvor 
ringhalelemuren har sitt paradis. Det blir også rolige dager ved kysten i Ifaty, hvor en kan bade, 
slappe av og nyte sommeren. På Madagaskar får en møte mange lokale mennesker med en 
sterk historie.

Madagaskar: Natur og misjon
6. – 22. oktober

Liv Kirsti og Ronald Mong

Pris fra 31.950,-

SÆREGEN NATUR OG SJELDNE BLOMSTER

Eksotiske opplevelser

Verdens fjerde største øy, med unike dyre- og plantearter, 
innbyr til opplevelser for livet. Turen kombinerer 156 års misjonshistorie, levende 
kirkebesøk, kampen mot fattigdom, smilende mennesker, godt klima og vakker natur.

Turen har utvilsomt et variert program: Vi møter ringhalelemurer i naturreservat, blir kjent 
med utviklings- og misjonsprosjekter, bader i azurblått hav og ser på sjeldne fugler og planter 
i en kaktusskog. Turen går gjennom skog, mark og kystområder, slik at man får oppleve svært 
mye av hva dette eksotiske paradiset har å by på.

Madagaskar: Folk og land
12.– 27. mai

 Jan Ove Kleppe 
Hasina Randriamahazo

Pris fra 31.950,-

ET MØTE MED SOLENS ØY I DET INDISKE HAV
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Bussturer
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Bussturer 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. 

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

Velkommen til å være med på bussturen til helgens store 
musikkarrangement i Vennesla. 

Bussen starter tidlig fra Bergen og kjører via Stord, Haugesund, Stavanger, 
Sandnes, Flekkefjord til Kristiansand. I Kristiansand skal gruppen bo på Thon Hotel 
Kristiansand.  Hotellet ligger midt i Kristiansand sentrum, rett ved Wergelandsparken, 
Domkirken og Torvet med et pulserende byliv. Her blir det overnatting med middag ved 
ankomst og lunsj de andre dagene. Klaus Muff blir reiseleder og Svein Bjarne Aase sjåfør 
på turen. Hver dag går bussen til Vennesla hvor konsertene skal være. Søndag, etter en god 
frokost, går turen hjemover. Se mer om dette arrangementet på side 3. 

Vennesla: Sang over grenser
18. – 21. mai

Klaus Muff 
Svein Bjarne Aase 

Pris fra 6.850,-

NORDISK MUSIKKEVENT

Bugnende jorder med tulipaner, blomsterparken 
Keukenhof, Amsterdam med kanaltur og Anne Frank-huset. 
Bli med til Holland midt i høysesongen for vårblomstringen.

Buss fra Stord via Haugesund og Stavanger til Kristiansand, og fra Oslo til Kristiansand. 
Båt direkte fra Norge til Nederland. Her har vi flere dager med utflukter i området rundt 
Amsterdam og Rotterdam med blomsterparken Keukenhof som det store høydepunktet. 
Hjemturen går via Hamburg og videre med Color Lines cruiseferje fra Kiel til Oslo. Buss 
tilbake til Sørlandet og Vestlandet.

Holland: Blomstringstur
14. – 20. april

Ingebjørg Berstad Torp 
Torgeir Lauvås 

Svein Bjarne Aase

Pris fra 15.550,-

AMSTDERDAM - ROTTERDAM

Sommertur til idylliske Bornholm med koselige 
fiskerlandsbyer, særpreget kultur og byggeskikk. 
Dette er det stedet i Danmark som har flest soltimer.

Buss fra ulike steder i landet til Sarpsborg. Første overnatting her før vi kjører til Syd-Sverige 
og tar ferje over til Bornholm. Her har vi 4 overnattinger på Griffen Spa Hotel.

Det blir utflukter og program med lokalguide. Ferje tilbake til Sverige før vi fortsetter til 
København og avslutter med DFDS sin cruiseferje tilbake til Oslo. Buss videre til Sørlandet, 
Rogaland og Bergen.

Solskinnsøya Bornholm
25. juni – 1. juli

Klaus Muff 
Marta Veivåg 

Svein Bjarne Aase

Pris fra 15.450,-

DANMARKS ØSTERSJØPERLE
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Lina Sandells sangskatt har vært til 
stor glede i generasjoner. På denne turen 
får du innblikk i bakgrunnen til mange av 
sangene hennes. 

Vi skal bo i tre netter på Vrigstad Vertshus i Småland. Disse dagene skal vi til Frøderyd og 
besøke Lina Sandell-museet og kirken hvor faren hennes var prest.

Vi skal også innom kunstneren Eva Spongbergs hjem. En av dagene går turen nordover langs 
Vänerens østkyst til Gränna. Etter oppholdet i Småland går ferden nordover til Berg hvor det 
blir båttur på Göta kanal – en av Sveriges mest kjente turistattraksjoner. Overnatting i Karlstad. 
Buss fra Vest- og Sørlandet via Oslo der det blir overnatting både på utreise og hjemtur.

Sverige: Småland
25. juni - 1. juli

Jostein Mulelid, Torgeir Lauvås og Signe Ferkingstad

Pris fra 11.950,- (5 dagers tur fra Oslo)

Pris fra 13.950,- (7 dagers tur)

LINA SANDELL OG GÖTA KANAL

Den tidligere «Beitostølturen» blir dette året 
flyttet til vakre Golsfjellet. 

Her kan du finne roen og nyte dagene i den norske fjellheimen. 
Hotellet er kjent for sin gode og gjestfrie atmosfære – og her har du høstfjellet rett 
utenfor vinduet ditt. Vi tilbyr turer i området og samlinger med sang og andakt 
morgen og kveld. Berit og Arne Øystein vil glede oss med sin flotte sang. Det blir 
buss direkte til Golsfjellet fra Stavanger via Haugesund og fra Stord via Bergen. 
Reise fra Oslo med kollektivtransport.

Golsfjellet: Storefjell hotell
17. – 21. september

Klaus Muff 
Berit og Arne Øystein Rambekk 

Signe Ferkingstad 
Sissel Stokset

Pris fra 8.950,-

FINE HØSTDAGER I FJELLHEIMEN

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no
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GANN-turene 2023

Du kan lese mer om cruiset og bestille lugar 
på www.gann.no/cruise. Eller ved å scanne 
Qr-koden. 

Vi kan også ta imot påmelding på e-post: 
gannturene@gann.no eller på telefon  
51 85 48 70. www.gann.no
 
 

Skoleskipet Gann er det tidligere hurtigruteskipet Narvik og er til daglig en videre-  
gående, maritim friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Sommertid seiler vi cruise 
med betalende passasjerer noe vi har gjort siden 1953. Om bord på Gann kommer du 
til oppredd køye og alle lugarene våre har bad med dusj og toalett.

2 -10
JULI

SKOTTLANDS ØSTSIDE
På dette sommercruiset skal vi utforske Skottlands østside, med havnene 
Kirkwall, Dundee, Newcastle - som strengt tatt ligger i England og Aberdeen. 
 
Reiseledere: Ernst Baasland, Alfhild Steinsbø Hauglid og Eivind Hauglid, 
Heidi Bleie Skeiseid og Tor Øyvind Skeiseid. 
Mette og Roger Sørensen og Solveig Leithaug skal synge og spille for oss. 

Avgang Stavanger 2. juli klokken 22.00 - Ankomst 10. juli kl 07.30. 
Pris fra 20 990,- per person. Inkludert mat, lugar og program om bord.

KIELKANALEN
Kielkanalen går fra elven Elbe, tvers gjennom Nord-Tyskland og ut i  
Østersjøen. Egentlig heter kanalen Nord-Ost-See-kanal fordi den går mellom 
Nordsjøen og Østersjøen. Kanalen er en opplevelse i seg selv, men det er  
også havnene på dette cruiset: Esbjerg, Hamburg , Warnemünde, Fredericia 
og Skagen. 

Reiseledere er blant andre Mirjam Ydstebø, Eva og Svein Arne Lindø, Anne 
Lise Matre og Odd Hanssen Matre. Morten Samuelsen skal være musikalsk 
reiseleder.

Avgang Stavanger 13. juli klokken 12.00 - Ankomst 21. juli kl 15.00. 
Pris fra 22 990,- per person. Inkludert mat, lugar og program om bord. 

13 -21
JULI

Annonse fra vår samarbeidspartner: Skoleskipet GANN
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Reiser til Israel
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Bli med Kvinner i Nettverk og Menn i Nettverk til Israel 
på en blanding av vandreturer i fantastiske Galilea, i ørkenen, 
Dødehavet, besøk hos gode venner/bønnehus i Beersheba, Nasaret og Jerusalem og 
oppdatering på Bibelens profetier og hva som skjer i dette utrolige landet i dag.

Vi legger opp til en tur for sporty voksne som liker naturopplevelser og er i 
normal god fysisk form. Og guiden blir Ariel Frøytland – opprinnelig 
fra Øvrebø ved Kristiansand, men har bodd i Israel snart 30 år.

Inspirasjonstur til Israel
22. mars – 30. mars

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

Pris fra 22.450,-

KVINNER I NETTVERK OG NETTVERK FOR MENN

For deg som har lyst på en vårtur til Israel, 
og er sprek til beins, så kan dette være turen for deg. Vi skal ut å vandre i blomsterenga 
i Galilea og på Golanhøyden, bestige fjelltopp i Negev ørkenen, besøke bibelske og 
historiske steder og bli kjent med israelsk kultur og folk.

Vi starter i storbyen Tel Aviv og ender opp med 2 hele dager i Israels sydspiss, 
Eilat ved Rødehavet. Vi skal også få treffe, og bli kjent med flere israelere under turen. 
Dette blir naturlig flettet inn på passende dager og kveldssamlinger. Gled dere! 
Denne turen krever at man er i normal god fysisk form!

Med tursko og sandaler
13. – 21. april

Ariel og Wenche Frøytland

Pris fra 23.950,-

SE ISRAEL I VÅRBLOMSTERDRAKT

Opplev Jødenes hjemland med bibelen som guide.

Bli med og opplev forbindelsen mellom fortid, 
nåtid og framtidsprofetiens Israel. Jubileumsmarkering 26. april med 
svenske, danske og norske Israelsvenner. Flott program med mye 
sang og mange hilsener. Markeringen finner sted på Mahal Memorial 
for feiring av 75-årsjubileet for Israels selvstendighet. Plassen ligger 
utenfor Jerusalem mot vest. 

Festreise til Bibelens land
20. – 27. april

Vigleik Brekke 
Harry Wiig Andersen 

Hanne Risvold

Pris fra 24.950,-

JUBILEUMSTUR TIL ISRAELS 75-ÅRSMARKERING

Bli med oss på en uforglemmelig tur til Israel som er grønt 
og frodig om våren.

I fin temperatur skal vi “gå i Jesu fotspor” sammen, ta en deilig 
fridag ved Dødehavet, utforske Jerusalem og mange andre 
steder i landet. Jubileumsmarkering 26. april med svenske, 
danske og norske Israelsvenner på Mahal Memorial. 

Israel i vårskrud
19. – 28. april

Arne Øystein Rambekk 
Jan Terje Hanssen      

JUBILEUMSTUR TIL ISRAELS 75-ÅRSMARKERING

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no

75

75

FULLTEGNET
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Dette er en annerledes tur med smakebiter 
av Israel fra Galilea til Jerusalem. 

En av dagene blir det et spennende besøk på Kibbutz Yad Mordechai, som er oppnevnt etter 
lederen av opprøret i Warzawa Getto. Vi får høre om jødenes historie fra Diaspora og fram til 
1900tallet. Vi får også høre om den viktige rollen kibbutzen hadde i starten av Krigen i 1948 
der Egypt og andre arabiske stater angrep den nyopprettete staten Israel. Vi besøker også 
grottene i Beit Guvrin nasjonalpark som er en del av Unescos Verdensarv. Turen inkluderer 
også en rolig dag i Galilea med båttur på vakre Genesaretsjøen.

Fra Galilea via Samaria til Jerusalem
24. juni – 2. juli

Anne og Ståle Halsne

Pris fra 23.290,-

SOMMERTUR TIL ISRAEL

Tenk å få feire jubileum i Israel sammen med mange andre 
som elsker Jesus og det Jødiske folket. Gjennom sang, 
bibelord og besøk på bibelske steder vil vi oppleve at 
«boken» blir levende. 

Denne turen passer godt for deg som ikke har besøkt Israel 
før. Jubileumsmarkering på Mahal Memorial for feiring av 
75 års jubileet for Israels selvstendighet, med flott sang og 
hilsener.

En festreise i ord, toner og opplevelser
20. – 27. april
Aud og Johan Halsne 

Sarah og David Aastrøm

Pris fra 24.950,-

I JESU FOTSPOR

75

Velkommen med på en rundreise som passer 
spesielt for deg som har vært i Israel før.

Med Bibelen som guidebok og med bibelundervisning inn i den 
profetiske kontekst, starter vi rundreisen i Negevørkenen, fortsetter 
til Jerusalem og avslutter ved Middelhavet. Det blir besøk på mange 
nye steder. Vi blir med på Plussreisers jubileumsfest, sammen med 
mange andre andre norske turvenner.

Spennende jubileumstur
21. april – 1. mai

Unni og Gordon Tobiassen

- SPESIELT FOR DEG SOM HAR VÆRT I ISRAEL FØR!

75

FÅ PLASSER IGJEN

Velkommen på tur hvor Bibelen blir levendegjort. 
Vi begynner reisen i kjerneområdet for Jesu virksomhet i Galilea, fortsetter til Israels 
hovedstad Jerusalem og avslutter med badedager ved Middelhavet i Tel Aviv. 

Det blir besøk i Nazareth Village, stedet som anskueliggjør livet som var her på Jesu tid. Et 
besøk i paradiset Sachne med sine varme kilder og videre til Jeriko, verdens eldste by. Her 
spiser vi lunsj hos kristne som driver arbeidet Seeds of Hope, det blir en fantastisk ørkendag 
der vi opplever Masada, en beduinleir og Dødehavet. Vi vandrer i Jesu fotspor i Jerusalem, 
besøke Betlehem, Jesu fødeby. Vi avslutter med en fridag ved Middelhavet i Tel Aviv.   

Landet der det skjedde
26. juni – 06. juli 

Mark og Unni Wootton

Pris fra 20.750,-

EN FAMILIEVENNLIG TUR TIL ISRAEL

Pris fra 26.750,-
FÅ PLASSER IGJEN
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Velkommen med på årets tur under løvhyttefesten, og 
landet der det skjedde og skjer, med Bibelen som reisehåndbok.

Vi gleder oss 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. De som ønsker kan melde seg på og delta på 
årets Jerusalemsmarsj. Om du heller foretrekker å se på marsjen istedenfor, kan du gjøre det. 

Israel i ord og toner
29. september – 8. oktober   

Per L. Larsen 
Morten og Brynhild Samuelsen

Pris kommer

ÅRETS TUR UNDER LØVHYTTEFESTEN

Vi besøker de mest sentrale stedene og puster inn 
levende bibelhistorie fra landet som har preget vår kultur og formet vår tro.

Vi starter turen med et besøk i Cæsarea ved havet som var romersk hovedstad i provinsen og 
der Kornelius, den romerske offiseren holdt til. Så går turen via Karmelfjellet til Nasaret og 
videre til Tiberias. Vi får én dag rundt Genesaretsjøen før det går sørover til Døperplassen og 
langs Jordandalen til Dødehavet og så til byen som har hele verdens oppmerksom rettet mot 
seg; Jerusalem. Her bor vi de siste fem nettene av turen. Det blir også lagt opp en dagstur til 
kjerneområdet Samaria og Judea med Garisim fjellet, Sikem og Shilo. En veldig spennende 
tur!

Opplev dagens Israel
10. – 18. oktober

Trond og Anita Eriksen

Pris kommer

TUR TIL ISRAEL 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. 

Bibelens land har mye å by på for deg som har vært her før og for deg som er 
førstegangsreisende. Vi håper du vil bli med!

Turen er fullspekket med høydepunkter.

Gjennom Samaria og Judea til Jerusalem
18. – 26. oktober

Jan A. og Hilde F. Danielsen

Pris kommer

EN KLASSISK RUNDREISE

HØSTTURER TIL ISRAEL

Dette blir en annerledes tur med bibelundervisning 
og tid til avkobling og nyte den fine stranden i Netanya.  
Vi skal bo hele tiden på hotell Leonardo, som ligger sentralt til i Netanya.

Noen dager vil vi ha utflukter til Haifa, Karmel, Cesarea, Jerusalem, Tel Aviv m.fl.

Bibelundervisning av Leif Jacobsen og Gordon Tobiassen, som begge har lang fartstid som 
pastorer og bibellærere. Aktuelle tema på Israel, profetordet og endetid vil bli tatt frem. 

Israel og profetiene
20. – 28. oktober
Unni og Gordon Tobiassen 

Leif Jacobsen

Pris kommer

HØSTTUR TIL ISRAEL - MED BIBELFERIE
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En reise gjennom Det Hellige Land med opplevelser 
av både historisk, kulturell og åndelig karakter. 
Vi besøker kjente severdigheter og steder vi kjenner fra bibelhistorien. 
Sammen skal vi ha flotte dager i dette fantastiske landet.

Det blir en tur rundt og på Genesaretsjøen og opp på Golanhøyden. Vi tar et bad i Sachne 
som også blir kalt Paradisets forgård, før vi drar videre mot Dødehavet. Neste dag går turen 
til Beer Sheba med Abrahams brønn, til Sderot, Hebron og Makpelahulen før vi kjører opp til 
Jerusalem. I tillegg drar vi til Betania, besøker Eitanim, pinsevennene sitt arbeid og får en dag 
til Samaria og Judeaørkenen. 

Høsttur til det Hellige landet
24. oktober – 1. november

Bjarne Thorstein Grotbæk 
Nils Petter Karlsen

Pris fra 24.990,-

BIBELSKE HØYDEPUNKTER

En spennende rundreise der vi besøker kjerneområdene, 
der Jesus vandret og virket. Noen plasser kan vi se arkeologiske funn fra ny- og 
gammeltestamentlig tid. 

Vi besøker følgende plasser: Magdala, Jesu egen by - Kapernaum, Jakobs brønn i Sykar, 
Velsignelsens fjell - Garisim, Døperplassen Kaser el Yahud, Dødehavet. I Jerusalem vandrer vi 
i Jesu fotspor og ser mange av de kjente stedene. Videre besøker vi Betania hvor Marta, Maria 
og Lasarus bodde og det blir også en samling i den nydelige gravhagen Gordons Golgata som 
for mange er et høydepunkt.

I Mesterens fotspor
9. – 17. november

Svein Tegle Håland

Pris fra 24.590,-

RUNDREISE I ISRAEL

Se komplett program for alle turene på plussreiser.no
Alle nasjoners kirke i Getsemane Kabelbane til Masada ved Dødehavet Båttur på Genesaretsjøen

Bli med til Bibelens land med de mange spennende steder, 
historier og fremtidsprofetier. Vi skal besøke mange av de mest kjente bibelske steder og 
vil legge opp til samlinger med sosialt og åndelig fellesskap. 

Turen går først nordover til naturskjønne Galilea, der vi besøker noen plasser rundt 
Genesaretsjøen og Paradisets forgård Sachne, før vi drar opp mot hovedstaden Jerusalem med 
sitt pulserende liv og som ligger midt i hjerte av landet. På slutten av turen blir det noen rolige 
dager helt på sørspissen, i Eilat, ved Rødehavet. Her blir det mulighet for dagstur til Petra i 
Jordan for de som ønsker det. Under turen vil vi også besøke noen arabiske kristne i Betlehem. 
Dette er en tur som også passer for deg som ikke har vært i Israel før.

Bibelens land fra Nord til Sør
Oktober 2023

Anna og Per Gunnstein Nes

Pris kommer

ISRAEL PÅ LANGS
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Strandliv ved Middelhavet Snorkling og bading Eksotiske frukter på markedet

VÅRE POPULÆRE FAMILIETURER TIL ISRAEL

Evy-Gunn Knotten, Henrik Petersson 
Oddfrid og Kjetil Morken 

SOMMERTUR

23. juni – 07. juli
Pris fra 23.500,-

PÅSKETUR

31. mars – 10. april
Pris fra 20.450,-

FULLTEGNET

Turer for hele familien, til landet der det 
skjedde og hvor søndagskolefortellingene blir 
levende for oss!

Det blir fantastiske feriedager 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 felleskap! 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! 

Våre familieturer er veldig populære. Sett deg allerede nå på interesseliste for 2024.
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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.

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.

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 EU trådte 
i kraft i 2001 er det normalt ikke lenger passkontroll ved 
grensepasseringer i disse landene. 

Vi gjør dere likevel oppmerksom på at pass og nasjonalt 
id-kort med reiserett er de eneste godkjente internasjonale 
legitimasjonstypene for reiser i EU-/EØS. 

For reiser i Norge og Norden kreves det gyldig legitimasjon 
med bilde (pass, nasjonalt id-kort, førerkort eller bankkort)

For reiser i alle andre Europeiske land utenom EU-/EØS-lan-
dene, samt reiser i alle andre verdensdeler kreves det gyldig 
pass for å bli med. I mange land kreves det at passet er gyldig 
i 3-6 måneder etter hjemkomst. Sjekk hva som gjelder for din 
tur.

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. Ved reiser i 
Europa bør du i tillegg ha med deg Europeiske Helsetrygde-
kort.

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

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
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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.

AVBESTILLINGSREGLER 
På grunn av forskjellige innkjøpsbetingelser har vi 
ulike avbestillingsvilkår på våre turer. Vilkårene på den turen 
som du ønsker å være med på vil du finne under turen på vår 
nettside plussreiser.no. Dersom du ønsker et turprogram 
tilsendt i posten, så vil gjeldende vilkår følge med turpro-
grammet.

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

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.

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 
70 17 90 00

Sissel Stokset 
Reisekonsulent 
sissel@plussreiser.no 
70 17 90 00

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

Liv-Hilde Ervik Hellevik
Enhetsleder Europa 
liv@plussreiser.no 
70 17 90 00

Øystein Ramberg
Reisekonsulent 
oystein@plussreiser.no 
901 80 093

Signe Solås 
Senior reisekonsulent 
signe@plussreiser.no 
70 17 90 00

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

Siv Håvold
Reisekonsulent 
siv@plussreiser.no   
70 17 90 00

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

Kjell Harald Otterlei
Reisekonsulent 
kjell.harald@plussreiser.no 
70 17 90 00

Ariel Frøytland
Guide i Israel

Steinar Kristiansen
Markedskonsulent 
steinar@plussreiser.no 
928 89 966

Klaus Muff
Salgsagent Rogaland 
905 72 806

Jakob Middelthon
Salgsagent Rogaland 
958 76 573

Julie Helene Hellevik
Ansvarlig sosiale medier
julie@plussreiser.no
70 17 90 00
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