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AKTIV- OG PILEGRIMSTURER

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 tidebøn-
ner 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.

Pilegrim: 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. Fly til Porto tur/retur.

Santiago de Compostela 26. september - 
6. oktober

Kjersti Marken 
Astrid Byrknes

Pris fra 19.950,-



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,-

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 hotell-
anlegg 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 Sjømanns- 
kirkene som finnes her. 

Costa Blanca: Albir
7. - 14. september

Gudrun Longva 
Jens Petter Jørgensen 

Pris fra 9.850,-

BIBELFERIER



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 Rambekk 
og Berit Rambekk m.fl.

Pris fra 7.750,-

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 Rø-
ros 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 her-
ifra tilbake til Oslo mens bussen fortsetter tilbake 
til Møre.

Røros 22. - 25. august

Arild Ove Halås 
Randi Fagerhol Lauvås

Pris fra 8.350,-

JUBILEUMSTUR

Turen går i samarbeid med

BUSSREISER



Plussreiser har solid kompetanse på skole- og studieturer. Årlig 
arrangerer vi en mengde turer for ungdomskoler, videregående 
skoler, høyskoler, folkehøyskoler og bibelskoler. 

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.

Bli med oss til Madagaskar, du vil få en unik mulighet til å 
møte folket og kulturen. Du får oppleve gjestfrihet, smil, 
sang, musikk, fantastisk natur, sjeldne dyr og mye mer 
som preger dette flotte landet.

Madagaskar: Misjon, kultur og natur
30. september -  

16. oktober

Hasina Randriamahazo 
Jan Ove Kleppe

26 500,-

Ta kontakt med oss for mange spennende turforslag. 
Ring oss på 70 17 90 00 eller send e-post til post@plussreiser.no

SKOLE- OG STUDIETURER



PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU

Se priser og program for turene på plussreiser.no

FÅ LEDIGE PLASSER

Kultur og naturopplevelser 
i Østerrike kombinert 
med pasjonsspillet 
i Oberammergau.

Oberammergau & Salzburg II 4. - 11. august

Jens Petter Jørgensen 
Sissel Stokset

Pris fra 23 450,-

Sensommertur til Østerrike. 
Kultur, musikk og flotte 
naturopplevelser står på 
programmet.

Oberammergau, Salzburg & Wien 30. august - 
6.  september

Solveig Leithaug & Kjersti Marken

Pris fra 21 950,-

Høsttur til storbyen 
Praha med Karlsbroen og 
fantastisk arkitektur, 
kombinert med 
pasjonsspillet i 
Oberammergau.

Oberammergau & Praha II 20. - 26. september

Ole Fritjof Godtfredsen, 
Steinar Tverrli & Geir Sandvik

Pris fra 20 250,-

Opplevd verdens største amatørteaterforestilling i Oberammergau i syd-Tyskland.



REISER TIL ISRAEL

På denne turen besøker vi Tiberias, 
Tabor fjellet, Sachne, Jerusalem, Betle-
hem, Hebron, Samaria, Judea, Golan, 
Galileasjøen, Dødehavet og mange 
flere steder som vi kjenner fra bibelfor-
tellingene. Vi avslutter med fridager 
i Netanya med bading i Middelhavet, 
bibelundervisning og lar alle 
inntrykkene fra turen synke inn. 

Rundreise med fridager i Netanya
14. - 25. sept.

Jørgen W. Tønnessen 
Ariel Frøytland

Pris fra 22 450,-

Har du lyst til å se og 
oppleve nye steder 
i Israel som du aldri 
har opplevd eller 
sett før? Da er dette 
turen for deg. I løpet 
av oppholdet får 

du oppleve mange interessante steder, og treffe 
interessante personer. Kom og bli med!

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

Olav & Ingeborg Anne Håland

Pris fra 21 750,-

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.

Bibelens land gjennom ord og toner
16. - 25. september

Solveig Leithaug 
Evy-Gunn Knotten

Pris fra 21 750,-



Bli med Per, Morten og Brynhild til Israel under 
Løvhyttefesten. Sukkot er den bibelske festen som 
på norsk kalles løvhyttefest, som Israels Gud påbød 
israelittene å feire når de kom inn i det lovede 
landet. 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.

Sukkot: Opplev Løvhyttefesten
08. - 17. oktober

Per Larsen 
Morten & Brynhild Samuelsen

Pris fra 24 450,-

Velkommen på rundreise i Israel. På denne 
turen besøker vi sentrale steder som er kjent fra 
Bibelshistorien.

Rundtur i Israel med MIFF Stavanger
19. - 28.  oktober

Bjarne Bjelland 
Jostein Bjerga

Pris fra 24 950,-

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.

Rundreise i Israel - Evangeliesenteret
20. - 29. oktober

Anita & Trond Palmgren Eriksen

Pris fra 23 145,-



En tur der du blir bedre kjent 
med Israels land, folk, historie 
og kultur. Du får høre om 
dagens situasjon i Midt-Østen 

og du får oppleve mange interessante steder som du 
kjenner fra Bibelen. Underveis i turen skal vi besøke 
Hospital Eitanim og bli litt kjent med det flotte 
arbeidet som norske Pinsevenner driver her. Turen 
avsluttes med noen rolige dager i Netanya.

Opplevelsesreise i Israel
22. - 31. oktober

Anne Kirsti &  
Jon Erling Henriksen

Pris fra 22 450,-

Vi blir bedre kjent med Bibelens land. På vei til 
Tiberias besøker vi Joppe, Cæsarea, Acco og 
Nazareth. Det blir tur rundt og på Genesaretsjøen, 
videre til Golanhøyden og Sachne før vi drar videre 
mot Dødehavet. Turen går 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 
Nils Petter Karlsen

Pris fra 21 830,-

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 

høydene, 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.

Israel i Mesterens fotspor
1. - 9. november

Geir Moseng 
Arne Moseng 

Øystein Ramberg

Pris fra 22 000,-



Vær med på en 
spennende tur til 
Bibelens land. 
Vi besøker 
Galilea, Jerusalem 
og Betlehem og 
gjenopplever 

bibelhistorien og blir kjent med Israel i dag 
og hvordan det er å bo i dette spesielle landet.

Oppdag og opplev Bibelens land
4. - 14. november

Steinar Tosterud

Pris fra 24 950,-

Bli med på en 
opplevelsesrik 
rundreise i 
Israel. vi besøker 
sentrale steder fra 
bibelhistorien, og 
Jesu liv og virke. 

Det blir også anledning til å bade i varme kilder, 
Genesaretsjøen og i Middelhavet.

Israel i Mesterens fotspor
9. -  17. november

Svein Tegle Håland

Pris fra 22 170,-

Rundreise med 
rolige fridager 
i Eilat ved 
Rødehavet med 
mulighet for 
dagstur til Petra 
i Jordan. Vi 

besøker også Betlehem, Dødehavet, Jeriko, 
Galilea og får noen fine dager i Jerusalem.

Rundreise med fridager i Eilat
7.  - 17. mars  2023

Harald Sundsbø

Pris fra 21 450,-



VILKÅR OG BESTILLINGSINFORMASJON
Komplette program og vilkår for alle turene er presentert på 
plussreiser.no. Vi tar forbehold om trykkfeil i brosjyren. Alle priser 
er oppgitt i norske kroner dersom ikke annet er spesifisert. Våre 
vilkår baserer seg på Lov om pakkereiser av 01.07.2018. Plussreiser 
er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum. 
Kontaktperson for turproduksjonen er Aud Kindervåg Halsne.

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.

TURFESTHELG - 3.-5. FEBRUAR

Mange kjenner Plussreiser gjennom våre gruppeturer 
over hele verden, men vi er også et full-service reisebyrå 

som hver eneste dag hjelper enkeltpersoner, familier, 
menigheter, kor, vennegjenger og andre med flybilletter, 

hotell, rundturer og opplevelser over hele verden! 

Ta kontakt med oss for mange spennende turforslag. 
Ring oss på 70 17 90 00 eller send e-post til post@plussreiser.no

SKREDDERSYDDE TURER



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

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

Bilder i brosjyren er hentet  fra eget arkiv, Tor A
ndré Johannessen, 
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m
ergau og Shutterstock.com

SANG OVER GRENSER
FILADELFIA VENNESLA 18. - 20. MAI 2023

Stor musikkevent med artister fra hele Norden


