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OPPLEVELSESREISER
8  Sykkeltur Bodensjøen 24. juni

9 Sykkel og cruise Donau Passau-Wien 1. juli

10  Tur til Praha og Dresden 2. juli

11 Nord-England, Skottland og Military tatoo   27. juli

12 Hellas 6. sept.

13 Malta 14. sept.

14 C S Lewis, London og Oxford 19. sept.

15 USA 14. okt.

16 Oberammergau  i 2020

17 Oberammergau i 2020

BIBELFERIE I SYDEN
20 Kroatia 17. aug. 

21 Eilat 18. sept.

22 Andalucia  9. sept.  

23 Andalucia 22. sept. 

24 Kypros 

25 Kypros - Cavo Maris 14. /28. sept.

26 Gran Canaria BUSSFERIE I 19. okt. 

BUSSFERIE I KRISTEN REGI
30 Lina Sandell 3. juli

31 Bornholm 3. juli

32 Sommertur til Østlandet 3. juli

33 Beitostølen 8. sept.

34 Geilo 13. sept.

35 Vest-Ukraina 4. okt.

ISRAEL
38 Familietur til Israel 22. juni 

39 Sommerferie i Israel   26. juni 

40 Bibelferie i Abrahams fotspor 4. sept.

41 Bibelferie med opplevelser  18. sept.

42 Oppdag og opplev Bibelens land  2. okt. 

43 Dametur til Israel  2. okt. 

44 Jesus Trial og Jerusalem  3. okt.

45 Sukkot-tur til Israel  12. okt.

46 Israel under Løvhyttefesten  12. okt.

47 Jubileumstur med DIN  6. nov.

48 Israel fra Nord til Sør  10. nov.

49 Andre turer

EKSOTISK REISER
52 Thailand   24. juni

53 Kenya 24. aug.

54 Madagaskar  4. okt.

55 Usbekistan  4. okt.

56 Sør Afrika  1. nov.

57 Egypt  3. nov.

INFORMASJON
59 Skreddersydde turer

64 Hva er turer i kristen regi?

65 Noen praktiske råd

66 Vilkår

67 PersonalpresentasjonBornholm KenyaJerusalem Edinburgh Andalucia

Opplev verden med Plussreiser
Vi tilbyr et bredt utvalg av turer i 
kristen regi og temareiser over hele 
verden. Fra våre påmeldingsturer 
kan du velge mellom alt fra  buss-
turer, opplevelsesturer i Europa, 
bibelferie i Syden, reiser til bibelens 
land Israel, eller en eksotisk tur til 
fjerne himmelsstrøk. Felles for alle 
turene er at de gir deg mer enn ferie.
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Takk for at du reiser på tur 
med Plussreiser! 
Vi er beæret over å ha så 
mange gjenkjøpskunder i 
selskapet. Mange av dere har 
reist med oss i årevis og har 
mange turer bak dere. 

Så er det også veldig spennende å oppleve at 
det er stor variasjon i hva dere setter pris på i 
turtilbudet. Jeg har snakket med mange kunder 
rundt på stevner og møter, og vi har hatt mange 
fl otte samtaler om ulike turer. Noen forteller at de 
helst velger nye reisemål og synes det er spennende 
med nye opplevelser. Andre reiser på samme 
type tur, samme sted, år etter år, og er veldig 
godt fornøyd med det. Vi er forskjellige, og det 
tar vi høyde for når vi planlegger våre reiser.

Ved siden av denne hilsenen vil dere kunne lese 
noen av våre kunders opplevelser med å være på 
tur med Plussreiser. Jeg har også spurt mange 
gjester hvorfor de velger en reise i kristen regi og 
tur gjennom oss. Summen av svarene som jeg 
har fått er at: «vi setter stor pris på programmet 
på turene, god forkynnelse, fl otte medreisende 
som mange har fått så god kontakt med at de har 
forblitt venner og velger å reise sammen med på 

fl ere turer.» Andre framhever tryggheten med å 
ha et turteam som ordner opp og hjelper til på 
fl yplasser, og bistår med andre utfordringer. 

Gjester som reiser til Madagaskar har kommentert 
at det er så fl ott å ha reiseleder som er lokalkjent 
og som snakker det lokale språket. 

Takk til dere alle som sender hilsener og som 
oppmuntrer oss med positive kommentarer om 
turene. 

Kanskje du ikke har reist på tur med Plussreiser 
før? Du er hjertelig velkommen til å velge en av 
turene og prøve oss! Vi har veldig fl otte og dyktige 
reiseledere som vil gjøre sitt beste for at du skal 
få en fl ott turopplevelse.

Vi opplever alle utfordringer i livet og trenger å 
fylle på med det som kan skape overskudd og 
livskvalitet. For mange oppleves en tur som et 
rikt påfyll.

Velkommen

Med vennlig hilsen 
Aud

Kjære turgjest Hilsener fra våre turgjester

Når man reiser med Plussreiser får man hyggelig reisefølge med 
på kjøpet. På tur er det fi nt å ha god tid til å nyte varmen og se på 
naturen og folkelivet. Jeg har blant annet vært på sykkelturer og kan 
anbefale det på det sterkeste. Vinranker fra elvebredd til fjelltopp, en 
avstikker til ei borg høyt over dalen, ja det gir mat for sjelen. Og etter 
fi n trim på skyggefulle sykkelstier er det godt å fi nne roen, med is og 
kaffe, på en fortausrestaurant.

Margrethe Bakke

Turen til Israel med Plussreiser overgikk alle mine forventninger. 
Så mye kultur, bibelhistoriske severdigheter, god mat, sol og badeliv 
på en gang. Her fi kk vi anledning til både å se, høre og smake hva dette 
spennende landet har å by på. Turen ble en opplevelse for livet.

Arnfi nn Håkon Henøen

Jeg og min mann Stig var med Plussreiser til Madagaskar i oktober 
2017. Vi reiste blant annet for å oppleve stedene som en av mine 
slektninger hadde vært misjonær på. Det ble en minnerik tur som vi 
har delt med fl ere ved å vise bilder og fortelle fra turen på eldretreff 
i vårt nærmiljø. Jeg vil varmt anbefale denne typen eksotiske turer 
til andre. Dette gir opplevelser utover det man kan regne som en 
ordinær ferie.

Ida Sofi e Tertnes

Reise med buss er et pluss fordi vi kan se vakker natur langs veien. 
Et ekstra pluss for Ingebjørg og meg er at vi kan gå på bussen bare 
en kilometer fra boligen vår. I år gikk turen til Lina Sandells hjem 
i Sverige. Sangene hennes fylte bussen med jubel mil etter mil. 
Det er også positivt at bussen tar pauser så vi får tid til prat, mat 
og fellesskap.

Trygve Omland

Nå har jeg 28 turer med Plussreiser (eller tidligere selskap). De to 
turene jeg har satt alt inn på å få med meg de siste årene er en sykkeltur 
i Europa og Bibelferie i Syden, som har gitt min mann Dagfi nn og meg 
gode opplevelser som har varmet hjertene. Der har vi gledet oss over 
varme i lufta, varmt Middelhav, fellesskap med andre og forkynnelse 
av Guds Ord. I tillegg kommer utfl uktene som er skreddersydde for 
gruppa. Og så oppleves det trygt å reise i gruppe med godt reiseteam.

Måfrid Brunes Gilje
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Opplevelsesreiser
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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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 
tre av Europas vakreste hovedsteder: 
livlige Wien, den slovakiske kronings-byen 
Bratislava ved foten av de Karpatiske 
fjell og Budapest – Donaus dronning. 
Fra sykkelsetet får du fantastiske 
naturopplevelser som Schlögener 
Donauschlinge (elvesvingen) og den 
legendariske Wachau-dalen med 
romantiske småbyer og mektige slott 
mellom vakre vingårder.

Alle får hver sin spesialtilpassede sykkel 
som de har på hele turen. Denne blir 

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

To av dagene er hviledager – i Budapest 
og Wien. Det tilbys alternative utfl ukter 
i disse to fl otte hovedstedene. Det er 
selvfølgelig mulig å ta en liten runde på 
sykkelen her også om noen ønsker det.
Vi sykler langs elven samtidig som båten 
forfl ytter seg den samme strekningen. 
Det er derfor fullt mulig å bli om bord i 
stedet for å sykle om noen måtte ønske 
det og heller nyte turen fra soldekket på 
båten. Det samme gjelder om en ønsker 
en hviledag og slappe av om bord. 

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

Utreisedag:  Flyavgang fra Oslo kl 
11.50. Ankomst München kl 14.00. 
Busstransport fra fl yplassen til Passau 
hvor vi går om bord i elvebåten MS 
Arlene II. 

Hjemreisedag: Buss fra Passau til 
München. Flyavgang kl 16.00. 
Ankomst Gardermoen kl 18.10. 

Sykkeltur om dagen og cruise om kvelden og natten. Bli med oss på vårt nye 
turkonsept «sykkel og elvecruise» langs Europas nest største elv, Donau. 

Donau
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Bli med på sykkeltur rundt Bodensjøen. På denne runden er vi innom 
3 ulike land, og turen betegnes ofte som Europas vakreste sykkeltur.

Knapt noe område egner seg bedre for 
sykkelferie enn de lange fl atene rundt 
Europas tredje største innsjø. Turen 
betegnes ofte som Europas vakreste 
sykkeltur, og byr på hele paletten av 
opplevelser, fra snøkledde alpepanorama 
via landsbyidyll og kulturperler til de 
vekslende stemningsbildene ved den 
langstrakte sjøen. Bodensjøen er møte-
punkt mellom Tyskland, Sveits og 
Østerrike, og klimaet her er skredder-
sydd for ferie på to hjul. 

På 600 – tallet kom irske munker til 
områdene rundt Bodensjøen, og i 
århundrene som fulgte blomstret 
byggekunst, vitenskap, kunst og kultur 
i kirkens tegn – til glede for de som i 

dag legger inn et kirke- eller museums-
besøk mellom sykkeløktene. I middel-
alderen ble Bodensjøen også et viktig 
sentrum for handelsveiene i Europa, og 
velstanden fra den tid er i dag synlig 
overalt i prektige middelalderske 
byggverk.

Vi fl yr fra Oslo til München om formid-
dagen. Der møter vi vår norske turist-
buss som tar oss med sørover til 
Bodensjøen og byen Bregenz hvor vi 
bor første natten. Neste morgen får vi 
utlevert syklene våre og starter på 
turen rundt sjøen. Den neste uken skal 
vi sykle i 3 ulike land. Vi skal sykle i 5 
dager og etappene er mellom 45 og 
60 km lange. En dag midt i turen er det 

«hviledag», og vi begrenser syklingen til 
en kort tur ut til den berømte blomster-
øya Mainau. Vi sykler rundt hele sjøen 
og ender opp i Bregenz igjen. Her 
setter vi oss i bussen og kjører tilbake 
til München. Fly tilbake til Oslo utpå 
ettermiddagen.

Bussen vår er følgebil under hele 
sykkelturen og bringer bagasjen fra 
hotell til hotell. Det eneste du behøver 
å ta med deg på sykkelen er en liten 
sekk med det mest nødvendige i. 
Terrenget rundt Bodensjøen er fl att og 
det er ingen krevende etapper. Turen 
passer derfor for alle som liker å sykle.

Sykkeltur
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0b 8 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Fly Oslo-München tur/retur, busstransfer München – 
Passau tur/retur, 7 netters cruise i utvendig lugar på 
hoveddekk (tillegg for andre lugarkategorier), 
helpensjon (frokost, middag og lunsjpakker) fra middag 
1. dag til og med frokost 8. dag, leie av sykkel, 
informasjonshefte med sykkelkart (1 per lugar).

Pris fra 
Oslo: 15.950,- 

Pristillegg: Priser fra andre byer, på forespørsel. 
3.600,- for enkeltlugar.

Ikke 
inkludert:

Valgfrie utfl ukter, drikke til maten, tips, sykkelhjelm 
lugar på øvre dekk, El-sykkel.

Vilkår:  For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Aud og Johan Halsne.

1. - 8. juli24. juni - 1. juli

0b 8 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Flyturer Oslo-München, 7 hotellovernattinger
7 frokoster, 7 middager, busstransfer og følgebuss,
sykkelleie.

Pris fra 
Oslo: 17.950,-

Pristillegg: Tillegg fra andre byer på forespørsel. 
2.500,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider og drikke til måltidene.                     
Forsikringer.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle 
avbestillingsregler.

Turteam: Geir Sandvik og Kørner Høie.



10 11| PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2019 | | PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2019 | 

IRLAND
STORBRITANNIA

N

BEL

TYSKLAND
POLEN

TSJEKKIA
SLOVA

ND

ØSTERRIKE
UNGARN

SLOVENIA
VEITS

KROATIA

S
BOSNIA-

HERCEGOVINA

DDDDDLALALLALALANDNDNDNDND

0b 9 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Fly Oslo – Manchester og Edinburgh – Oslo
bussrundturen, 8 overnattinger med frokost
8 middager, Te og scones på togturen,
billetter til Military Tattoo, inngangspenger og 
guidede turer i henhold til program.

Pris fra 
Oslo: 20.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
3.850,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert

Øvrige måltider Drikke til maten.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Geir Sandvik og Egil Sæbø.

0b 6 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Fly Oslo – Praha og Berlin – Oslo, 
bussrundturen i god turistbuss, 
5 overnattinger i dobbeltrom med frokost, 
5 middager, inngangspenger og guide i 
henhold til program, konsert i Praha.

Pris fra 
Oslo: 12.950,-

Pristillegg: 1.500,- fra andre byer i sør-Norge.
1.450,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider. 

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Geir Sandvik og Ingebjørg Berstad Torp.

Turen byr på storslagne natur- og 
kulturopplevelser i Yorkshire, Lake 
District og Scottish Highland. 
Gjennom opplevelser og samlinger 
på turen vil vi ha fokus på vår kristne 
kulturarv fra «broderfolket» i vest.

Flyavgang fra Gardermoen kl 12:30 
til Manchester. Første overnatting i 
Bradford. Neste dag besøker vi vakre 
Yorkshire og starter med en nostalgisk 
togtur med damplokomotiv fra 
Pickering til den fl otte fi skerbyen 
Whitby. Stopp i Goathland (Aidensfi eld) 
der TV-serien «Med hjarte på rette 
staden» ble spilt inn. Videre to netter i 
Carlile med dagstur i Englands største 
nasjonalpark, Lake District. 

Vi får også med oss en kveldssamling i 
Keswick Convention, verdens eldste 
bibelcamping. Turen går så nordover til 
Skottland. 

To overnattinger i fi skerbyen Oban,  
«porten til Hebridene». På Skottlands 
vestkyst skal vi helt ut til Iona hvor 
«Skottlands apostel», St. Columba 
anla sitt kloster i 563. Herfra spredte 
kristendommen seg utover Storbritannia 
og videre til de nordiske landene. 
Vi kjører så tvers over landet til hoved-
staden Edinburgh. Her blir det utfl ukt 
til Lindisfarne, «den hellige øya» der 
våre forfedre fi kk sitt første møte med 
kristendommen. 

I tillegg besøker vi blant annet også 
Abbotsford, hjemmet til forfatteren 
Sir Walter Scott, som har gjort skotsk 
historie levende gjennom sine mange 
romaner. 

Den siste dagen tilbringer vi i Edinburgh. 
Guidet rundtur i byen som også kalles 
«Nordens Athen» sammen med en 
lokalguide, før vi om kvelden får opp-
leve Edinburgh Military Tattoo. Dette 
er et av verdens mest spektakulære 
show med musikk, drilloppvisning og 
parader, utført av over tusen aktører på 
paradeplassen foran Edinburgh Castle. 
Fly direkte til Oslo fra Edinburgh neste 
formiddag.

Opplevelsestur i «Vesterled» med fokus på vår kristne kulturarv. 
Vi avslutter rundreisen med Military Tattoo i Edinburgh.

Rundreise og Military Tattoo

NORD-ENGLAND 
& SKOTTLAND

Vi fl yr fra Gardermoen til Praha tirsdag 
ettermiddag. Her møter vi vår norske 
buss og sjåfør som tar oss inn til sentrum 
der vi skal bo i tre netter. 

Onsdag har vi hele dagen til disposisjon 
i Tsjekkias vakre hovedstad. På formid-
dagen blir det byvandring med besøk 
i slottsborgen, over den berømte 
Karlsbroa og inn i gamlebyen med 
markedsplassen og det fl otte astrono-
miske uret. Om kvelden inviterer vi til 
klassisk konsert i den spanske synagogen. 

Neste dag tar vår guide oss med på en 
utfl ukt til områdene vest for hovedstaden. 
Vi besøker bl.a. krystallfabrikken i Nizbor 

der vi får omvisning i fabrikken og 
anledning til å handle produkter i 
fabrikkutsalget. Etter avsluttet besøk 
her, fortsetter vi til Karlstejn der vi får 
en omvisning i slottet og borgen. Om 
kvelden blir det fl ott middagscruise på 
Moldau. 

Vi forlater Praha og kjører en halvtimes 
tur nord-vestover til Lidice, landsbyen 
som ble jevnet med jorden i en represalie 
av tyske soldater i juni 1942. 

Vi får høre historien, og får et sterkt 
møte ved minnestedet for hendelsen. 
Etter besøker her fortsetter vi til Dresden. 

Lørdag er det tid for guidet bysight-
seeing i Dresden. Her får du oppleve 
en spennende miks av nytt og gammelt. 
Store deler av byen ble ødelagt under 
krigen, men i sentrum er mange fl otte 
byggverk bygget opp igjen stein for stein. 
Frauenkirche står som et strålende 
eksempel på denne storslåtte 
restaureringen.

Sent om ettermiddagen kjører vi 
nordover mot Berlin. Overnatting i 
nærheten av fl yplassen. Neste morgen 
kjører vi til fl yplassen og fl yr direkte 
hjem fra Berlin til Oslo.

Storbyferie i to av Europas vakreste byer, Tsjekkias hovedstad; Praha 
og «Tysklands Firenze»; Dresden.

To perler i Europa:

PRAHA & DRESDEN

27. juli - 4. august2. - 7. juli
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Vi fl yr fra Gardermoen midt på dagen 
og lander i Thessaloniki utpå kvelden. 
De to første nettene overnatter vi i 
havnebyen Kavala hvor Paulus og hans 
følge kom i land på vei fra Lilleasia. 
Dagstur fra Kavala til Filippi, den første 
byen i Europa som Paulus forkynner 
evangeliet i. 

Tredje dagen kjører vi sør-vestover mot 
Thessaloniki, den nest største byen i 
Hellas med over en million innbyggere. 
Etter et stopp her kjører vi til Veria. Her 
får vi høre om Paulus sitt besøk og om 
de jødene som har levd her i årtusener.  
Vi fortsetter videre sørover forbi 
Olympen og andre fjellmassiver til den 
lille byen Kalambaka. 

Neste dag skal vi i Meteora besøke to av 
de mest fascinerende klosteranleggene 

i landet. De ligger på toppen av klippene 
med en fantastisk utsikt over slettelandet 
og fjellene omkring. I gamle dager måtte 
en klatre på svaiene taustiger eller 
heises opp i en kurv for å komme opp 
til klostrene. I dag er det heldigvis 
bilvei opp. 

Videre går turen til Delphi hvor vi bor 
til neste dag. I Delfi , som klynger seg 
spektakulært oppover bratte fjellsider, 
møter vi den antikke orakeltradisjonen. 

Etter besøket hos orakelet kjører vi 
videre til feriebyen Loutraki kjent for 
sin koselige strandpromenade ved 
kysten i Korintbukta. Her skal vi bo 
godt i tre netter. En av dagene skal vi 
på tur til Korint.  Denne hovedbyen for 
Paulus' virke i Hellas er godt bevart 
arkeologisk, og mens vi vandrer rundt 

og ser på dommersetet og torgene, 
får vi et levende inntrykk av hvilke 
betingelser Paulus har arbeidet under 
i denne byen. Det blir også god tid på 
egenhånd i Loutraki da en av dagene 
er fridag uten program. 

De to siste nettene bor vi i landets 
hovedstad, Athen. Vi skal bli bedre 
kjent med Antikkens Athen og besøker 
Akropolis, Areopagos-klippen der 
Paulus holdt sin berømte tale samt 
Agoraen; den sentrale markedsplassen 
og selve hjertet til antikkens Athen. 
Siste dagen i Hellas har du til egen 
disposisjon før vi fl yr tilbake til Norge 
igjen neste morgen.

På en spennende og innholdsrik tur med 
Paulus som «reiseleder» skal vi oppleve at 
bibelfortellingen blir levende på en ny måte. 
Fastlands-Hellas byr på vakker og variert 
natur i tillegg til store kulturelle severdigheter.

I Paulus sine fotspor

HELLAS

TYR

TA

HELLAS

avet

MONTE-
NEGRO

ALBANIA
MAKEDONIA

KOSOVO
Sv

BULGARIA0b 10 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Fly Oslo – Thessaloniki og Athen – Oslo
9 overnattinger med frokost, 8 middager, busstransport, 
inngangspenger og guidede turer i henhold til program,
reiseledertjenester fra norsk turteam.Pris fra Oslo: 19.950,-

Pristillegg: Tillegg fra andre byer i Sør-Norge på 
forespørsel.

2 700,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, tips, forsikringer.

Turteam: Kari og Helge Standal.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.

6. - 15. september

Omkranset av blått, rent hav så langt 
øye kan se, ligger øya full av historie, 
som et ypperlig feriemål. 
Velkommen til Malta!

Vårt reisemål, øygruppen Malta 
består av 6 øyer, de 3 største øyene er 
Malta, Gozo og Comino. Med sin unike 
beliggenhet mellom Sicilia og Tunisia 
kan øya vise fram et utrolig behagelig 
klima. Vårt reisemål på øya heter 
Bugibba. På Malta møter vi også spor 
etter Paulus. Det var her han forliste på 
vei til Rom, og såvidt reddet seg i land.

Vårt hotell, Dolmen Resort Hotel 
ligger ved havnepromenaden i Bugibba 
nært restauranter, butikker og kafeer. 
Flott buffetrestaurant som serverer 
både frokost og middagsbuffet. 
Rommene inneholder bad med hårføner, 
aircondition, telefon, satellitt tv, inter-
nettilgang, minibar og safe. Rommene 
har balkong/terrasse.

Vi reiser med Norwegian fra Oslo med 
direktefl y begge veier. 

De neste dagene skal vi nyte oppholdet 
på det fl otte hotellanlegget og ha 
samlinger og fellesskap i møterommet. 
For den som ønsker det, blir det også 
muligheter til å utforske øya ved å være 
med på en eller fl ere av følgende utfl ukter: 

Valetta – som er hovedstaden på Malta 
og som står på Unesco’s verdensarvliste. 
Her skal vi innom katedraler og president-
palasset, og det blir også tid til 
Ridderenes gamle hospital. 

Marxaklokk – en sjarmerende fi sker-
landsby, og båttur ut til den blå lagune, 
for de som ønsker det.  

Gozo – naboøya til Malta. Gozo er stille
og fredelig og mye mindre enn Malta. 
Øya er veldig fruktbar. Den er rik på 
historiske steder som Ggantija templer. 
Gozo har en høy konsentrasjonen av 
kirker (22 i alt). Vi besøker Gozo 
Cathedral og Basilica of ta’Pinu. 

Mdina og Rabat – den sentrale delen 
av Malta. Landsbyen Mdina er er en av 
Europas fl otteste eksemplar på en 
gammel befestet by. I Rabat besøker vi 
Paulus-katakombene fra det 4. århundre. 
Det sies at det var i denne byen  apostelen 
Paulus levde etter å ha blitt skipbrudden 
på øyene.

Temperaturen i september er ca 25 
grader på dagtid, og vanntemperaturen 
ligger i gjennomsnitt på 21 grader. 

Valuta: Euro 

Flytider: 
Avreise fra Oslo kl. 16:10 – lander 20.00
Retur fra Malta  kl. 20.45 – lander 00.40 

Overnatting på Gardermoen natt til 
22. september er inkludert i turprisen

Bli med til perlen i Middelhavet 

MALTA

MALTA

Middelhavet

14. - 21. september

0 8 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Fly Norge-Malta, busstransfer mellom fl yplass og hotell. 
Opphold i gode dobbeltrom. 7 frokoster og 
7 fellesmiddager, reiseledertjenester, fl yavgifter og 
overnatting på Gardermoen på hjemreisen.Pris fra 

Oslo: 13.750,- 
Pristillegg: 1.500,- tilslutning fra andre byer i 

Sør Norge. 
4.100,- for enkeltrom.
700,- for havutsikt per person.

Ikke 
inkludert:

Utfl ukter, mat på fl yet, drikke til maten, øvrige måltider 
og tips til hotellbetjeningen.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Halvard Myhren og Helge Hansen.
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På disse dagene i de britiske storbyene 
Oxford og London skal vi vandre i 
Lewis sine fotspor. Bjørn og Yvonne 
Hinderaker vil gjennom samlinger på 
hotellene ta opp ulike tema rundt 
forfatteren. 

I Oxford tar de dere med på en 
vandring der dere får se mange av 
stedene som forbindes med Lewis 
og hans forfatterskap. 

I London er det lørdag litt tid for de 
som ønsker å oppleve Englands hoved-
stad på egenhånd, men de som ønsker 
det kan bli med turteamet til mellom 
annet British Library og musikal om 
kvelden. Vi vil også få med en guds-
tjeneste i All Souls Church (nær Oxford 

Street) – der den verdenskjente, 
evangelikale lederen John Stott 
(1921-2011) var pastor.  

Vi fl yr fra Gardermoen kl 13.15 til 
London og kjører rett fra fl yplassen 
til Oxford hvor vi bor første natten. 
Denne kvelden har vi vår første 
C.S.Lewis samling med tema: Første 
møtet med Lewis: Fantasilitteratur.

Neste morgen starter vi med samling 
med tema: C.S. Lewis sin vei til kristen 
tro, før vi vandrer i forfatterens fotspor 
i den fl otte universitetsbyen. Senere om 
dagen setter vi oss i bussen og kjører til 
London hvor vi bor de neste 3 nettene. 

Lørdag har vi samling om morgenen 

med tema: C.S.Lewis – Gamle og nye 
ateister. Resten av dagen til egen 
disposisjon, men det blir mellom 
annet tilbud om musikal om kvelden. 

Søndag starter vi dagen med samling 
med tema: All souls og John Stott, før 
vi deltar på gudstjeneste i All Souls 
Church. Siste samling om kvelden: 
Refl eksjon over arven etter C.S.Lewis 
og hva det betyr for våre liv. 

Mandag morgen fl yr vi tilbake til 
Norge igjen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at mye av 
programmet på denne turen er til fots 
og at en må beregne å måtte gå en god 
del både i Oxford og i London. 

Hvorfor er kristen tro troverdig? Svarene til den 
kjente forfatteren C.S. Lewis er fortsatt aktuelle. 
Møt dem på hans hjemmebane! 

I C.S. Lewis sine fotspor 

OXFORD og LONDON 

IRLAND
STORBRITANNIA

B

0b 5 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Fly Oslo-London tur/retur, 4 overnattinger med frokost
3 middager, busstransport og inngangspenger i henhold 
til programmet.

Pris fra 
Oslo: 10.950,- Ikke 

inkludert:
Øvrige måltider, drikke til maten, musikal.

Pris fra 
Ålesund: 11.950,- Turteam: Ragnhild K. V. Espelund. 

Bjørn og Yvonne Hinderaker.

Pristillegg: 1.500,- fra andre byer i Sør-Norge. 
1.500,- for enkeltrom.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle avbestillingsvilkår.

19. - 23. september

Vil du bli med på en festreise til USA som inneholder 3 dagers Gospelkonserter 
i den fl otte Noahs Ark parken. Arrangør for konsertene er Collingsworth Family, 
som er regnet som en av de fremste familiegospelgrupper i USA. De har også 
invitert med seg spennende gjester.

Vi er så heldige å ha fått billetter til de 
store konsertene som skal være 17.-19. 
oktober i den fl otte Ark Encounter 
parken i Williamstown i Kentucky. 

Parken har en identisk oppbygd Noahs 
ark som er fylt med dyr og mennesker 
slik som en tenker at det engang var. 
I tillegg til dette følger også inngangs-
billett til skapelsesmuseet, som er 
sammen med Noahs Ark parken er av 
de mest besøkte serverdigheter.
Flere hundre tusen besøker disse 
parkene hvert år denne parken.  
Collingsworth Family, en av USA mest 
populære gospelgrupper inviterer til 
store konserter disse dagene sammen 
med Brooklyn Tabernacle Choir, Greater 
Vision, Booth Brothers og noen talere 
som blant annet Dennis Swanberg. 

Greater Vision og Booth Brothers er 
kjente grupper fra Gaithers Gospel 
konserter. Vi skal bo på Holiday In 
Express and Suites hotel i tre netter, 
dette hotellet ligger sør for Cincinatti 
ca. 30 min. kjøreavstand fra Ark 
Encounter parken.

Collingsworth besøkte Norge på en 
konsert-turnè i 2013, og samlet fulle 
hus og ble veldig godt mottatt. De er 
dyktige sangere og musikere, og har et 
variert repertoar. Du kan også få med 
deg en pianokonsert med tre av de 
fremste pianister; Kim Collingsworth, 
Stan Whitmire og Mattew Holt. 

I tillegg til dette fl otte programmet vil vi 
besøke Lancaster 2 dager, og bo 3 netter 
på det gode hotellet Edens Resort. 

Her vil vi ta med oss noe program fra 
Amish-land, bruke vår lokale guide og 
pastor Terry til å ta oss rundt til "hans 
Lancaster". Her blir også tid til å slappe 
av ved bassenget, eller ta en runde på 
et shoppingsenter eller Outlet. 

Vi fl yr til New York og reiser hjem fra 
Cincinnati. Vi har vår egen buss under 
oppholdet, og gjennom bussturen fra 
Lancaster til Williamstown vil du se 
nydelige høstfarger.

Reiseledere: Johan Halsne og 
Aud Kindervåg Halsne

Pris er ikke klar ved trykking av 
katalog, blir klar ca 1. februar.

Lancaster og Cincinnati

GOSPELTUR USA

Collingsworth family

Booth brothers

Brooklyn Tabernacle Choir

USA

Meksikogolfen

Kentucky

14. - 21. oktober



16 17| PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2019 | | PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2019 | 

Bakgrunn for spillet: I 1633, midt i 30-års krigen, herjet det en pest i området. Innbyggerne i den lille byen 
Oberammergau bad til Gud og lovte at om ingen fl ere døde av sykdommen i byen deres skulle de hvert 10. år 
fremføre et takkespill – et pasjonsspill som skildret Jesu lidelse og død. Innbyggerne ble bønnhørt og ingen 
fl ere døde. I 1634 holdt de derfor løftet sitt og fremførte spillet som de hadde lovet. Når det nå vises for 42. 
gang blir det sett på som det viktigste spillet i verden, og den lille landsbyen i Bayern forventer ca 500.000 
besøkende i forbindelse med forestillingene. Over halvparten av disse forventes å være utlendinger.

Oversikt turer: 
15.-21. mai Oberammergau & Salzburg Fly tur/retur

21.-28. mai Oberammergau & Gardasjøen med opera i Verona Fly tur/retur Fulltegnet

22.-30. mai Med Sjømannskirken til Oberammergau  Fly tur/retur  

29. mai – 7. juni Oberammergau & Sykkeltur langs Donau Fly tur/retur

7.-18. juni Oberammergau & Zell am See Buss tur/retur

7.-18. juni Oberammergau & Berlin i Luthers fotspor Buss tur/retur

13.-21. juni Med Radio Øst til Oberammergau & Salzburg  Buss tur/retur 

16.-23. juni Oberammergau & Gardasjøen, Verona og Venezia Fly tur/retur Fulltegnet

19.-26. juni Oberammergau & Budapest og Wien Fly tur/retur Fulltegnet

5.-11. juli Oberammergau & Praha Fly tur/retur

9.-18. juli Oberammergau & Berlin og Luther Buss utreise/fl y hjemreise

12.-19. juli Oberammergau & Kitzbuhel Fly tur/retur

16.-23. juli Oberammergau & Dolomittene II Fly tur/retur 

17.-28. juli Oberammergau & Sveits Buss tur/retur

17.-28. juli Oberammergau & Zell am See og Rhindalen Buss tur/retur

17.-29. juli Menighetstur til pasjonsspillet i Oberammergau og Tyrol  Buss tur/retur 

26. juli – 2. august Oberammergau & Kitzbühel Fly tur/retur

6.-13. august Oberammergau & Dolomittene Fly tur/retur Fulltegnet

16.-22. august Oberammergau & Bodensjøen Fly tur/retur

181.-25. august Med Nytt i Uka til Oberammergau & Salzburg/Wien Fly tur/retur

21.-30. august Oberammergau & Wien, Salzburg og München Fly tur/retur

23.-29. august Oberammergau & Kunnskapsreiser til Salzburg Fly tur/retur

4.-11. september Oberammergau & Tyrol Fly tur/retur 

15.-21. september Oberammergau & Gardasjøen  Fly tur/retur

27. september – 2. oktober Oberammergau & Seefeld og Innsbruck Fly tur/retur

Se egen Oberammergau katalog eller vår nettside for fl ere detaljer. 
Ta kontakt for å få katalog tilsendt eller gå inn på: plussreiser.no 

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

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

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

Oberammergau: Byen ligger ca 1 time sør for München i 
den maleriske Ammer dalen ved foten av Kofel fjellet. Den 
er omgitt av Ammergau alpene. Landsbyen er ikke bare kjent 
for pasjonsspillet, men også for de fl otte veggmaleriene på 
mange av husene. Treskjæring er også en stor kunst i dette 
området og en fi nner et stort utvalg av trefi gurer til salgs i 
butikkene der. Innbyggerne i Oberammergau kombinerer 
kunst og tradisjon med deres hengivenhet til religion og 
gjestfrihet.

Turer til Pasjonsspillet i
Oberammergau 2020
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Bibelferie i syden er et begrep Plussreiser selv har skapt. Etter mønster 
fra bibelcampene i Norge arrangerer vi trivelige ferieopphold i Syden. 

Hver dag starter med morgensamling eller bibeltime. Om kveldene har 
vi ulike samlinger som hyggesamvær, temakvelder og lignende. 

Dagene disponerer du selv. Av og til legger vi opp fellesutfl ukter, 
fellesmåltid og andre sosiale treffpunkt.

Formålet med disse temareisene er at våre gjester skal oppleve å få påfyll 
til tanke og kropp. 

Tilbudene fra våre turteam er mange underveis på turene. Med turteam 
mener vi reiseledere, predikanter og andre som strekker seg langt for at 
du skal få en trivelig og minnerik ferie. 

Velkommen på Bibelferie! 

Bibelferie i syden
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Bli med på opplevelsesrike 
og avslappende dager i 
Eilat ved Rødehavet. 

0 11 dager Turprisen 
inkluderer:

Flyturen Norge – Israel t/r, bussturen til og fra fl yplassen. 
Opphold på dobbeltrom, 10 frokoster og 10 middager. 
Flyavgifter. Reiseledertjenester fra et allsidig turteam. 
Overnatting på Gardermoen på hjemreisen.

Pris: 19.950,-  
Ikke 
inkludert:

Tips til hotellbetjeningen, ca. USD 40 pr. pers. 
utfl ukter, øvrige måltider.

Pristillegg: 1.500,- tillegg fra andre byer i Sør-Norge. 
5.500,- for enkeltrom (begrenset antall).

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. T

JORDAN
ISRAEL

En reise til Kroatia slår det aller meste! 
Landet lokker med krystallklart vann, 
idylliske middelalderbyer, kulinariske 
nytelser og en vennlig og gjestfri befolkning. 

Vårt reisemål er Makarska, en av 
rivieraens mest populære byer, og den 
kan friste med en lang og fi n strand. 
Her ligger hotellene nær stranden, så en 
forfriskende dukkert vil aldri være langt 
unna. Og føler du for å bytte solstolen 
mot litt mer bevegelse, så er det mye 
å velge mellom i området, både av 
aktiviteter og utfl ukter. 

Vårt Hotell er Hotel Meteor som er 
et populært hotell rett ved stranden. 
Hotellet består av en hovedbygning 
samt to fl øyer. Hotellet har enkelt- og 
dobbeltrom med satellitt-TV og mini-
bar, gratis WiFi, luftkondisjonering og 
safe, samt hårføner, badekar/dusj og 
wc. Balkong; noen er ganske små. 
Rengjøring 7 g/uke. Noen av rommene 
har vegg til vegg teppe.  

Saltvannsbasseng, gratis solstoler og 
parasoller. Badehåndklær mot deposi-
tum. Poolbar, Jacuzzi, bufférestaurant 
og kafé. Underholdning enkelte kvelder 
i uken. Gratis WiFi i hele hotellet, og 
internetthjørne. Innendørsbasseng 
som er åpent for publikum (gratis entré 
for hotellets gjester). Aktivitetsteam. 
Massasje, badstue og trimrom mot 
avgift. Suvenirkiosk. Valutaveksling. 
Under oppholdet vil vi tilby fl ere 
spennende utfl ukter som f.eks: 

Dubrovnik – Kroatias stolthet. En 
spennende by som står på UNESCOs 
verdsarvliste. 

Hvar: Øya som er kjent for sine lilla 
felt av lavendel og koselige byer med 
fantastisk arkitektur. 

Sarajevo: Bosnia-Herzegovinas 
hovedstad som har spilt en viktig rolle 
på grunn av sin beliggenhet på grensen 
mellom øst og vest. 

Dette er et utvalg av utfl uktene som en 
kan ta i Kroatia. Hvilke utfl ukter som er 
aktuelle for gruppen får du informasjon 
om på reisemålet. Utfl uktene bestilles og 
betales på reisemålet i Euro. 

Diverse opplysninger: 

Temperatur: Gjennomsnittlig 
dagstemperatur i august er 30 grader, 
og badetemperatur ca 22 grader. 

Valuta: HRK – Kroatiske Kuna  
Tidsforskjell: Ingen

TURTEAM blir forkynner i NLM, 
Wenche Lunde og vår erfarne reise-
leder Helge Hansen fra Sørlandet.  

Bibelferie ved Adriaterhavet 

KROATIA

0
8 dager

Fly fra Dag Avgang Flytid Hjemkomst
Oslo Lørdag  kl 07:50 2t 50 min  kl 14:20
Bergen Lørdag kl 08:00 3t 00 min kl 23:15
Ålesund   Lørdag kl 16:10   3t 10 min  kl 15:00
Stavanger  Lørdag  kl 07:05 2t 45 min  kl 22:10
Trondheim  Lørdag  kl 15:20 3t 15 min kl 14:05
Kristiansand    Lørdag  kl.19:35 2t 35 min  kl.01:35 (24/8)

Vi tar forbehold om tidsendringer. Innsjekking starter 2 timer før avreise, 
stenger 1 time før. Begrenset med plasser fra den enkelte fl yplass. 

Pris:

Pristillegg:

13.450,-
3.950,- for enkeltrom  
(begrenset antall).

250,-  Flytillegg per person, 
fra Kristiansand og Trondheim.

Turprisen 
inkluderer:

Flyturen Norge – Kroatia t/r, bussturen til og fra fl yplassen. 
Mat på fl yet. Opphold i dobbeltrom, 7 frokoster og 7 mid-
dager. Flyavgifter. Reiseledertjenester fra et allsidig turteam. 

Ikke 
inkludert:

Tips til hotellbetjeningen, utfl ukter. Bruk 
av solstoler på stranden. Øvrige måltider. 
Flytillegg fra enkelte avreiseplasser.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

ITALIA
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18. - 28. september17. - 24. august

Vårt reisemål: Eilat er Israels sørligste 
by. Den i den sørlige delen av Negev-
ørkenen. Badebyen har et fl ott klima. 
Her fi nner du lange, fi ne badestrender, 
promenader og fi ne handlemuligheter 
i byen. 

Gruppen skal bo på hotel Metropolitan 
i Tel Aviv første og siste natten. På kjøre-
turen fra Tel Aviv kjører vi innom Ramon 
krateret, og på returen stopper vi for et 
bad i Dødehavet.  

Caesar Premier Eilat Hotel ligger langs 
Eilats vakre lagune, og tilbyr utsikt over 
Rødehavet og Edom-fjellene.
Hotellet har rom hvor alle har utsikt 
mot marinaen eller mot bassenget og 
Rødehavet. Rommene har klimaanlegg, 
kjøleskap, telefon, TV, radio og WiFi 
(uten ekstraavgift). Badet er utstyrt med 
dusj og badekar, hårføner. Heis, resepsjon, 
frisør og møterom. 
Hotellet har et fi nt bassengområde med 
stoler og parasoller under palmer som 
en kan benytte fritt. Frokost og middag 
serveres i hotellet spisesal og inneholder 
buffeter med mange spennende retter. 

Utfl ukter:  
Timna Park: ca 25 km fra Eilat ligger et 
forbløffende ørkenlandskap. Området 
er fullt av minesjakter også kalt kong 
Salomos søyler. Her fi nnes også et 
gjenkonstruert Tabernakle.  

Undervannssobservatoriet: I Eilat fi nnes 
et av de vakreste korallrevene i verden 
med et marint undervanns-observatorium 
beliggende i hjertet av revet.  

Båttur på Rødehavet: Muligheter for å 
nyte sol og sjø. Det blir grilling og ønsker 
du å ta et bad fi nnes mulighet for det også. 

Petra: Vi besøker klippebyen Petra som 
ligger i Jordan. Byen er en av de største 
attraksjonene i hele Midtøsten. 

Dette er et utvalg av utfl uktene som en kan 
ta i Israel. Hvilke utfl ukter som er aktuelle 
for gruppen får du informasjon om på 
reisemålet. Utfl uktene bestilles og betales 
på reisemålet i Dollar. 

Samlinger: Tema for bibelsamlingene 
hver morgen i Eilat vil gjenspeile at vi 
er i Bibelens land. Det vil bli fokus på 
Tabernaklet, som Israelsfolket bar med 
seg på sin vandring i ørkenen. 
Om kveldene vil vi ha samlinger med 
diverse program; sang, konkurranser, 
kveldstanker fra bibelen.

Flytider: 
Avreise fra Oslo kl. 09.00 – lander 15.05
Retur fra Tel Aviv  kl. 20.25 – lander 
00.50 (søndag)
Overnatting på Gardermoen natt til 
29. september er inkludert i turprisen

Diverse opplysninger: 
Gjennomsnittlig dagstemperatur er 
25 grader både på sjø og land.

Valuta: Shekel   

Tidsforskjell: - 1 time 

TURTEAM Turteam blir Aud 
Kindervåg Halsne, daglig leder i 
Plussreiser og hennes mann Johan 
Halsne, kretsleder i ImF Sunnmøre. 
Sammen med dem blir Aud Karin 
Kjølvik Ringvoll, Personnalleder i ImF.

Bibelferie ved Rødehavet 

EILAT
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TURTEAM
Bibelskolelærer, forkynner og forfatter, Jens Petter 
Jørgensen, sammen med Hilde Gjengedal og 
Gudrun Longva, Sangevangelister fra Sunnmøre.

SAMLINGER:
Jens Petter Jørgensen skal ha ulike samlinger på turen. 
Tema for disse er "Når troen setter spor" – troen som 
holder og bærer en gjennom livets ulike faser. Spørsmål 
som berøres: Hvordan kan de vanskeligste og mest 
krevende tingene som livet har budt på fordype troen 
vår og bli en ressurs i møte med våre medmennesker. 
Hvordan fi nne en måte å leve åpent og godt med Gud 
på som matcher den måten han har skapt oss på? 
Hvordan skape fellesskap hvor det går an å tale sant om 
både Gud og livet, og hvor vi kan ta imot det vi har til 
gode fra Gud og hverandre? 

TURTEAM
Jan Gossner er aktiv pensjonist og godt kjent fra norsk 
kristenliv. Han har vært studentprest, pastor i Frikirken, rektor 
ved Høgskolen i Staffeldts gate og er en beskattet forkynner i 
fl ere kristne sammenhenger, blant annet i Oasebevegelsen. 

Jørg Hadland er pensjonert lærer fra Lyngdal. Jørg er en 
engasjert «medvandrer» og har ansvar for turopplegg og 
sosiale samlinger. 

Trond Hardeng  er nå pensjonist etter mange år som sokne-
prest i Stavanger Domkirke. Tidligere har han vært ungdoms-
prest KFUK-M, menighetsprest Nestun, utdanningsprest på 
Modum, gen.sekr. Kirkens Familierådgivning. Som pensjonist 
er han veileder for kirkelig ansatte i Stavanger bispedømme. 

SAMLINGER:
Vi har bibeltimer ved Jan Gossner om formiddagen og 
kveldssamlinger hver kveld. 

0 Avreise: Fra Oslo 9. september

11 dager
Pris fra 

Oslo: 12.450,-
Pristillegg: 1.500,- tillegg fra andre byer i Sør-Norge.

1.900,- for enkeltrom.

Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen Oslo - Malaga - Oslo inkl. fl yavgifter,
transport t/r fl yplass - hotell, overnatting i dobbeltrom 
10 frokoster, 10 middager, norske reiseledere og talere,
utfl ukt til Sjømannskirken.

Ikke 
inkludert:

Mat på fl y (mat fås kjøpt om bord.), øvrige utfl ukter,          
drikke til middagene, tips til sjåfører og hotellbetjening 
(anbefalt ca €30 pp), reiseforsikring.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

0 Avreise: Fra Oslo 22. september

12 dager
Pris fra 

Oslo: 12.750,-
Pristillegg: 1.500,- tillegg fra andre byer i Sør-Norge.

1.900,- for enkeltrom.

Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen Oslo - Malaga - Oslo inkl. fl yavgifter
transport t/r fl yplass - hotell, overnatting i 
dobbeltrom, 11 frokoster, 11 middager, norske 
reiseledere og talere, utfl ukt til Sjømannskirken.

Ikke 
inkludert:

Mat på fl y (mat fås kjøpt om bord.), øvrige 
utfl ukter, drikke til middagene, tips til sjåfører   
og hotellbetjening (anbefalt ca €30 pp),          
reiseforsikring.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Bibel- og opplevelsesferie i

ANDALUCIA
Bli med oss til Andalucia som med rette 
kalles for Solkysten. Med sine over tre 
hundre soldager i året, og de endeløse 
sandstrendene, kan du forlenge sommeren 
i Costa del Sol sitt fasinerende landskap! 
Våre tidligere turer har vært en suksess, 
og det gir oss frimodighet til å invitere til 
nye turer ennå engang!

Andalucia er Spanias sydligste region og grenser helt ned til 
Middelhavet. Her fi nner du en vakker natur, fl otte kulturskatter 
og imponerende byggverk fra middelalderen da kampen mellom 
de kristne kongene og de arabiske herskerne var på sitt høyeste. 
Her har mange folkeslag satt sine spor, til og med vikingene 
gjorde strandhogg her. Solkysten strekker seg mellom Malaga 
og Gibraltar og byr på hygge, gode dager og fl otte opplevelser. 
Vi fl yr fra Oslo til Malaga hvor bussen venter for å ta oss til 
hotellet hvor vi skal være sammen i godt sosialt lag, med 
bibeltimer og kveldssamlinger.

Vårt reisemål: 
Vi skal bo i Mijas Pueblo, en koselig og idyllisk landsby som 
ligger i fjellsiden med praktfull utsikt over Middelhavet. Mijas 
Pueblo er en av de mest kjente såkalte «hvite byer» i Andalucia. 
Hit er det mange som kommer på dagsutfl ukter, men vi har 
valgt å bo her fordi byen og atmosfæren er svært innbydende. 
Byen har et koselig sentrum med trange gater, vakre torg, gode 
restauranter og butikker for enhver smak. Eseldrosjene setter 
sitt preg på byen, og en tur med dem er en annerledes opp-
levelse. Hvis du har lyst til et bad i Middelhavet, er det veldig 
enkelt å ta en buss de 8 km ned til stranden. Hver halvtime går 
det buss til stranden i Fuengirola. Det er også god forbindelse 
til storbyen Malaga med sin sjarmerende gamleby og gode 
shoppingmuligheter.

Vårt hotell: 
Hotel TRH Mijas ligger sentralt til i Mijas Pueblo. Det har 
svømmebasseng, et fi nt uteområde og koselige salonger. 
Hotellet er et godt utstyrt 4-stjerners turisthotell med karakter 
og personlighet. Det er bygget i typisk Andalucia-stil, og 
utsikten over Middelhavet er særdeles vakker! 
Rommene er utstyrte med et lite kjøleskap, aircondition, tv, 
badekar/dusj og hårføner. 
Badehåndduker kan lånes mot et depositum. Dette er et sted 
med trivsel og et fl ott utgangspunkt for turer på oppmerkede 
stier i vakre omgivelser like utenfor sentrum. Det er gratis Wifi  
i resepsjonen dersom du har pc eller nettbrett med deg. Vi har 
vurdert dette mot hoteller ved stranden, og funnet dette som 
et bedre alternativ! Våre gjester gir svært gode tilbakemeldinger 
på hotellet og oppholdet i Mijas.

Tilbud om dagsturer

RONDA – som er en av de hvite byene. En populær turistby der 
vi får med oss rester fra den arabiske storhetstiden. Vi besøker 
også tyrefekterarenaen fra 1785 som fremdeles er i bruk.

GIBRALTAR – som er en engelsk «koloni», som Spania gjør 
krav på. I Gibraltar kjører vi i minibusser opp på den 426 m 
høye klippen, som har hatt en viktig strategisk betydning. Her 
på klippen, der Atlanterhavet og Middelhavet møtes, møter vi 
også apene, de eneste ville apene i Europa.

LA AXARQUIA – dagsbesøk med lunch. Vi besøker oliven-
lunder, en olivenpresse og ser hvordan olivenoljen blir 
bearbeidet. Vi besøker to små typiske landsbyer og spiser 
lunch i smågrupper hos lokale familier.

SEVILLA – Dette er Spanias fjerde største by, og for 500 år 
siden var Sevilla en av de aller rikeste byene i Europa, noe du 
fortsatt ser tydelige spor etter i arkitekturen og de mange over-
dådige bygningsfasadene. Sevilla sies også å være den populære 
fl amencoens fødeby. Katedralen i Sevilla er verdens tredje 
største kirke, og den står på samme plass som den tidligere 
Almohad- moskeen fra 1100-tallet. Det er også her Christofer 
Colombus ble gravlagt i 1898.

Disse dagsturene er ikke inkludert i prisen. Det vil bli sendt ut 
brev til deltakerne i forkant av turen med nærmere informasjon 
om hvilke utfl ukter som blir tilbudt for din tur, og priser og 
påmeldingsfrister. 

Det blir også besøk i Sjømannskirken på Costa del Sol. El 
Campanario er Sjømannskirkens og Diakonhjemmets storstue 
på Solkysten. Kirken ligger i Calahonda mellom Marbella og 
Malaga, ca en halv times kjøring fra vårt hotell. Atmosfæren er 
unik i dette gamle bygget med sin særpregede patio og hage. 
Besøket her er inkludert.

Flytider: 
Avreise fra Oslo direkte til Malaga: 
Avreise fra Oslo  kl. 11.35 – lander i Malaga  kl. 15.40
Retur fra Malaga  kl. 15.15 -  lander i Oslo  kl. 19.15
Mulig med tilslutning fra andre steder i Sør-Norge mot tillegg. 

9. - 19. september        22. sept. - 3. oktober
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Velkommen til solfylte Bibelferiedager på Kypros! 

Flytider 
Årets turer til Kypros vil bli med fl y fra Oslo, Gardermoen 
direkte til Kypros. 
Vi fl yr med Norwegian og vil kunne tilby tilslutning fra andre 
steder i landet hvor Norwegian har fl yvninger. 
(Med tilslutning kan du på avreisen sjekke inn bagasjen på 
din fl yplass og hente den ut igjen når du lander på Kypros.)

Sted Dag Avgang Reisetid Hjemreise
Oslo Lør 14.25 4t 35 00.30 (natt til søn)

Ved hjemkomst til Gardermoen (natt til søndag) er det 
bestilt hotellrom til hele gruppen ved fl yplassen. Dette er 
inkludert i turprisen.

Vi tar forbehold om tidsendringer. Innsjekking starter 2 timer 
før avreise, stenger 1 time før.
   
Gjennomsnittlig temperatur  Luft:   Vann: 
September  29 grader  25 grader
Oktober  24 grader  25 grader
  

Valuta: EURO 
Tidforskjell, Pluss 1 time.

Utfl ukter
Kypros er en spennende og historisk øy. Vi tilbyr derfor 
fl ere utfl ukter i løpet av ditt ferieopphold her. 
Vår fantastiske utfl uktsguide, Ellen Hekne, vil også i år 
lage spennende utfl ukter som hun presenterer for gruppen 
på Kypros. 

Utfl uktene bestilles og betales på reisemålet i Euro. Prisen vil 
være fra 30-65 Euro, og kan betales kontant eller med kort. 

Trenger du briller? 
Vi har gjennom mange år brukt tilbudet om synstest og 
brillekjøp hos Kanaris Optic i Paralimni. Mange har benyttet 
seg av dette og kommer hjem med gode, fl otte briller som 
ligger langt under norske priser. Også i år vil vi gi gruppene 
våre denne muligheten. 

Kypros er også en historisk øy. Strategisk plassert langt 
inne i Middelhavet. Vi vet at Paulus var på øya på sin 
første misjonsreise (Ap.gj 13, 4-12), og fra denne øya kom 
hans medarbeider, Barnabas (trøstens sønn). I år blir det 
to turer til øya, begge gruppene på hotell Cavo Maris i 
Fig Tree Bay. 

Fig Tree Bay har et tørt værlag, og den fremherskende 
vindretningen er fra land, noe som gir et ekstra rent og 

klart vann – ja det turkisfargede og varme Middelhavet 
er nesten uimotståelig. 

Her kan du hvile og slappe av, og gå småturer i natur-
områdene bak kyststripa. I tillegg får du fellesskapet 
med andre gjester fra hele landet da vi hver dag samles 
til bibelsamlinger på formiddag og hyggesamvær med 
tema, skjemt og moro på kveldene.  

Bibelferie ved Middelhavet 

KYPROS

Med 340 soldager i året, kan du ikke få et bedre ferieparadis. 
Her skinner sola varmt og stabilt til langt oppunder jul. 
I september og oktober er Middelhavet på sitt varmeste!

Kypros blir kalt for solens 
og kjærlighetens øy. 

Hotell Cavo Maris ligger fl ott til 
rett ved stranden. Med sine 
grønne hager og gode basseng, 
ligger alt til rette for en deilig ferie! 

At hotellets ansatte og ledelse har 
vennlighet og kundetilfredshet som 
sitt varemerke merkes fort. Her blir 
du behandlet som en venn! 

Cavo Maris er et fi restjerners hotell 
som ligger ca 1,5 km fra Protaras 
sentrum. Hotellet ble bygget i 1991 
og har blitt kontinuerlig renovert. 
Det ligger fl ott til i rolige omgivelser 
ved stranden. Hotellet i utkanten av 
Protaras har bassengområde med 
gratis solstoler og parasoller. Poolbar. 
Snackbar/kiosk på stranden med 
snacks og drikke. En buffé- og en à la 
carte-restaurant. 

Gratis Wi-Fi på anlegget. 
Velværesenter med innendørsbasseng 
og jacuzzi, badstue, dampbad og 
massasje mot avgift. Gratis trimrom.
 

Ca. 500 m til super-marked. Ca. 100 m 
til bussholdeplass. Ca. 10 minutters 
kjøring til Ayia Napa. 

Dette er et hotell med 6 etasjer og det 
har enkle eller doble rom. Rommene 
har Satellitt-TV. Kaffe-/tefasiliteter. 
Gratis safe. Luftkondisjonering mot 
avgift. Tom minibar kan brukes gratis 
som kjøleskap. Strykejern kan lånes. 
Dusj og wc, hårføner. Balkong, noen 
med full eller begrenset havutsikt. 
Rengjøring 7 ggr/uke.

På hotellet fi nnes det 24-timers 
resepsjon, heis, bagasjerom, 
konferanserom, luftkondisjonering, 
internett, suvenirbutikk, restaurant, 
bar, bassengbar, svømmebasseng, 
hager, badstue, skjønnhetssalong og 
frisør. 

TUR 1: 
14. -28. september 

TURTEAM blir sangevangelistene 
Marit Stokken Berland og Irene 
Krokeide Alnes. 
Sammen med dem blir også Kretsleder 
i ImF Sør, Ragnar Ringvoll, og vår 
erfarne reiseleder Jostein Mulelid. 

TUR 2: 
28. september – 12. oktober 

TURTEAM blir pensjonert 
NMS-evangelist Klaus Muff, vår 
erfarne reiseleder og tidligere ansatt 
i Si-REISER Marta Veivåg og 
Plussreisers Sissel Stokset.  

14. - 28. september  /  28. september - 12. oktober

Kypros – Fig Tree Bay

CAVO MARIS

0 Avreise: Fra Oslo lørdag

15 dager
Turprisen 
inkluderer:

Flyturen Oslo-Kypros t/r. Bussturene til og fra 
fl yplassen på Kypros. Opphold i gode dobbeltrom, 
14 frokoster, 14 middager.  Flyavgifter. 
Reiseledertjenester fra et allsidig turteam. Safeboks. 
Hotellovernatting på Gardermoen på hjemreise. 
Tips til hotellbetjeningen.

Pris fra 

Oslo: 20.950,-
Frokost og middag alle dager.

Pristillegg: 1.500,- tillegg fra andre byer.
4.600,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Forsikringer, Utfl ukter. Bruk av solstoler på stranden. 
Øvrige måltider og drikke til maten. 

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

KYPROS
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Les Vårt Land i 10 uker for 49 kr*
Send SMS med kodeord  
VL2003 til 1933

*tilbudet gir deg digital tilgang og papiravisen levert hjem mandag - lørdag i ti uker. Etter 
prøveperioden fornyes abonnementet automatisk til tilbudspris 299,- pr. mnd. Du kan når 
som helst si opp eller endre abonnementet ved å kontakte oss på telefon 22 31 03 50 eller 
på e-post til kundesenter@vl.no.
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n Sommersesongen er en viktig, travel og trivelig periode på 

Skoleskipet Gann. Skuta er nybonet, messingen skinner og vi 

får mange hyggelige passasjerer om bord. Viktig fordi vi får 

fartstid og opprettholdt sertifikatene til skipet og relevant 

kompentanse i møte med elevene våre.

I 2019 er det veldig mange som vil være med oss - det er vi 

glad for. Toktet til Rotterdam 3. – 10 april, Nordkapp cruise 

10. – 21. juli og Olsokcruiset til Færøyene 26. juli – 3. august er 

alle for lengst fullbooket. 

Vi har ennå noen få plasser på Skjærgårdssang i Langesund  

9. – 11. august - hotellovernatting med frokost fra 2990,-  

inkludert nummerert billett til Skjærgårdssang.  

Vi arrangerer også busstur fra Stavanger til Langesund.

gannturene@gann.no

51 85  48 70 

www.gann.no

Vårt reisemål, Puerto Rico, ligger 
vakkert til på sydvestkysten. Her fi nnes 
bebyggelse på begge sider av dalføret 
som munner ut ved havet og den fi ne 
sandstranden. Den gyllengule sand-
stranden er godt besøkt, men atmos-
færen er likevel rolig og behagelig. Like 
utenfor Puerto Rico ligger Amadores- 
stranden som er kjent for sin hvite sand 
som gir assosiasjoner til Karibia. 

Hotellet vårt, Servatur Terrazamar, 
ligger vakkert til i åssiden nær Puerto 
Rico sentrum. Du har tilgang til 
hotellenes fasiliteter, blant annet fl ere 
herlige solterrasser med basseng. 
Du fi nner også et minimarked der du 
får kjøpt det nødvendigste. 

Fine 2-romsleiligheter (ca. 40 m²) med 
koselig innredning, soverom og separat 
oppholdsrom. Heis, Wi-Fi mot betaling, 
tv, balkong eller terrasse, kjøkken med 
kokeplater, mikro, kjøleskap og kjøkken- 
utstyr. Vannkoker og kaffetrakter. Wc, 
dusj, hårføner. Kun 200 meter til lokalt 
sentrum, og 1,3 km til stranden. 

Oppleve på Bibelferie i Syden 
• Tilbud om samlinger for gruppen 

morgen og kveld. 
• Godt og inkluderende fellesskap.
• Egne turer for gruppen med 

skandinavisktalende guider
• Båttur til Mogan
• Besøk i Turistkirken 
• Lokale markeder i Mogan og 

Arguineguin

Utfl uktene vil komme i tillegg til turprisen. 
Priser og påmelding får du på turen. 

Temperaturene er ca. 21 grader i luften 
og ca. 20 grader i vannet.

Valuta: Euro

Tidsforskjell: Minus 1 time

TURTEAM blir ekteparet 
Lill-Wenche og Einar Nymoen. 
Einar jobber til daglig som pastor i 
Salemkirken i Sandefjord. Han har 
skrevet to bøker de senere årene, som 
handler om livets utfordringer og krav. 
Når livet blir utfordrende, virker det 
også inn på troslivet. På denne turen 
vil Einar tale over temaet «Livsreisen»

På Gran Canaria fi nner man et herlig klima året rundt. Den solsikre sydkysten 
frister med fi ne sandstrender, spennende natur, fi ne småbyer og fl otte turstier. 
Velkommen til solfylte dager!

Bibelferie ved Atlanterhavet

GRAN CANARIA

0 8 dager
Fly fra Oslo, Kristiansand, Stavanger, 
Haugesund, Bergen, Ålesund. 
Mulig med fl ere steder på forespørsel. 

Turprisen 
inkluderer:

Flyturen Norge – Gran Canaria t/r. 
Busstransfer mellom hotell og fl yplass. 
Opphold i leilighet. Flyavgifter til staten. 
Mat på fl yet. 2 fellesmiddager, 
reiseledertjenester. 

Pris: 13.250,-  
Ikke 
inkludert:

Tips til hotellbetjening, utfl ukter,                    
øvrige måltider.

Pristillegg: 3.250,- for enkeltrom.   600,- frokostbuffet. Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

GRAN CANARIA

19. - 26. oktober
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TYRKIA

NKRIKE

TYSKLAND

NORGE

SVERIGE

FINLAND

POLEN

UKRAINA

HVITERUSSLAND

LITAUEN

LATVIA

ESTLAND

ITALIA

TSJEKKIA
SLOVAKIA

NNIA
DANMARK

NEDERLAND

BELGIA
LUX.

HELLAS

ØSTERRIKE UNGARN
SLOVENIA

SVEITS

KROATIA
SERBIA

MONTE-
NEGRO

ALBANIA
MAKEDONIA

KOSOVO

BOSNIA-
HERCEGOVINA

Svartehavet

MOLDOVA

ROMANIA

BULGARIA

Bussferie i kristen regi
Bussreiser i kristen regi gir en god og trygg sosial ramme rundt reisen. 
Turmålene er like mangfoldige som opplevelsene det legges til rette 
for av våre turteam. 
Med bussferie i kristen regi gjennom Plussreiser kan du foreta en 
bussreise direkte fra ditt hjemsted. Vårt samkjøringsopplegg gjør 
at du nesten kan kjøre fra stuedøra hjemme.
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Samkjøring med andre Plussreiseturer 
til Oslo med avreise fra Trøndelag, 
Møre, Bergen, Haugesund, Stavanger, 
Sørlandet og Telemark. I Oslo kommer 
nye gjester om bord kl. 18.15 ved Thon 
Hotel Opera. Siste etappe denne dagen 
går til Sarpsborg hvor vi skal bo en natt 
på Quality Hotel Sarpsborg.

Neste dag kjører vi mot Svinesund og 
grensen til Sverige. Vi følger den 
svenske vestkysten hele veien sørover 
til Malmö før vi ut på ettermiddagen 
ankommer havnebyen Ystad i Skåne. 
Her tar vi ferjen til Bornholm og Hotel 
Griffen, hvor vi skal bo i hele fi re netter.

Tre innholdsrike dager ligger foran oss. 
Vi skal besøke Hammershus som var et 
av Nordens mektigste forsvarsverk. 

Små pittoreske byer som Svaneke og 
Nexø med sine fargerike bindingsverk-
hus står også på programmet. 

Likeså fi skeværet Gudhjem og en av 
øyas rundkirker, samt utsiktspunktet 
Rytterknekten hvor du i klart vær 
kan se hele øya. Søndag skal vi til 
gudstjeneste i den særpregede Nyker 
rundkirke.

Mandag morgen reiser vi med hurtig-
båten inn til fastlandet igjen. Vi kjører 
mot Malmø og over Øresundsbroen til 
Danmark og hovedstaden København. 
Her vil vi besøke sjømannskirken, 
”Kong Haakons kirke. Kl 16.30 blir det 
båtavgang med DFDS sin ferge som 
tar oss tilbake til Oslo. 

Vi legger til kai i Oslo neste morgen 
og her møter vi fl ere av våre busser på 
vei hjem. Samkjøring hjemover til 
avreisestedet.

Sommertur til Danmarks østersjø-
perle med koselige fi skerlandsbyer, 
særpreget kultur og byggeskikk. 
Bornholm er det stedet i Danmark 
som har fl est soltimer.

Solskinnsøya i Østersjøen

BORNHOLM

Lina Sandells sangskatt har vært til stor glede 
i generasjoner. På denne turen får du innblikk 
i bakgrunnen til mange av sangene hennes. 
Turen avsluttes med båttur på Göta kanal.

Tradisjonen tro blir det også i år tur 
til Sverige og Lina Sandells rike. 
Lina Sandell har gitt oss en ufattelig 
sangskatt. Den har innhold som bærer 
fra generasjon til generasjon. I sang-
boken fi nner vi hele 39 av hennes 
sanger. Sangene hennes vil selvsagt 
stå i fokus på denne turen. 

Samkjøring med andre Plussreiseturer 
til Oslo med avreise fra Trøndelag, 
Møre, Bergen, Haugesund, Stavanger, 
Sørlandet og Telemark. Overnatting i 
Oslo på Holmenkollen Park Hotel. 
Neste morgen får vi med nye gjester 
fra Østlandet og starter på turen til 

Sverige. 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 og se hennes 
utstillinger og modeller. En av dagene 
går turen nordover langs Vänerens 
østkyst til Gränna. Her blir det selvsagt 
tid til å handle polkagriser som denne 
byen er så kjent for. 

Etter oppholdet i Småland går ferden 
nordover til Berg hvor det blir båttur på 

Göta kanal – en av Sveriges mest kjente 
turistattraksjoner. På veien mot 
Borensberg passerer vi hele 9 sluser 
og 2 akvedukter. Overnatting i Motala. 

Oppholdet i vårt naboland er over og 
vi kjører vestover igjen langs nordsiden 
av Vänern. Vi krysser grensen og kjører 
videre til Oslo hvor gjestene fra 
Østlandet forlater oss før vi kjører 
opp til Holmenkollen Park Hotel, for 
middag og overnatting. 

Neste morgen møter vi fl ere av våre 
busser på vei hjem. Samkjøring hjem-
over til avreisestedet.

Sverige

LINA SANDELL

b 7 dagers tur (5 dager fra Oslo) 
Turprisen 
inkluderer:

6 overnattinger på dobbeltrom med dusj og wc 
(Oslo 4), 7 middager (Oslo 4), 6 frokoster (Oslo 4), 
2 lunsjer, ferjebilletter, inngangspenger i pakt med t
urprogrammet, kaffe og småkaker når vi raster.Pris fra 

Oslo: 9.750,-
Priser fra 
andre byer:

11.750,- Trøndelag, Møre, Bergen, 
Haugesund og Stavanger. 
11.550,- Sørlandet og Telemark.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltid, drikke til maten, forsikringer.

Pristillegg: 300,- for enkeltrom pr. natt. Turteam: Jostein Mulelid, Signe Ferkingstad og Johannes Stokke.

Vilkår: Generelle vilkår, se side 66.

b 7 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

6 overnattinger på dobbeltrom/-lugar med 
dusj og wc. 7 middager (Oslo 5 middager),       
6 frokoster, 3 lunsjer, 1 kveldsmat, ferjebilletter, 
inngangspenger i pakt med turprogrammet, 
kaffe og småkaker når vi raster.

Pris fra 
Oslo: 12.550,-
Priser fra 
andre byer:

12.950,- Trøndelag, Møre, Hordaland, og Rogaland
12.750,- Sørlandet og Telemark.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltid, drikke til maten, forsikringer.

Pristillegg: 2.800,- for enkeltrom/lugar.
1.100,- per rom for balkong og havutsikt 
på Bornholm.

Turteam: Klaus Muff, Marta Veivåg og Svein Bjarne Aase.

Vilkår: Generelle vilkår, se side 66.
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3. - 9. juli3. - 9. juli
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Også dette året setter vi opp vår populære høsttur til Beitostølen. 
Vi kjører med buss opp i fjellet hvor vi bor i 4 netter på Bergo 
Hotell. Det blir samlinger i møterommet på hotellet både 
formiddag og kveld og det blir tilbud om utfl ukter med buss i 
området. I tillegg er det mye tid til sosialt fellesskap i hotellets 
fellesarealer. Frokost, lunsj og middag spiser vi samlet i restau-
ranten på hotellet. Fine Bibeltimer, sang og musikk, skjemt og 
alvor. Vårt turteam gjør sitt aller beste for at dette skal bli et 
trivelig opphold i fl otte omgivelser.

Utreise

Buss 1: Avreise fra Sørlandet, Jæren, Stavanger og Haugesund 
Lørdag 7. september. Middag og overnatting på Kinsarvik 
Fjordhotell før de kjører videre til Beitostølen søndag 8.september.

Buss 2: Avreise fra Stord og Bergen Søndag 8.september. 

Buss 3: Avreise fra Oslo Søndag 8. september. (Turen fra og 
til Oslo går med rutebuss. Bussbillettene er inkludert i turprisen)

Hjemreise: Alle bussene kjører hjemover etter frokost torsdag 
morgen. Gjester fra Sørlandet overnatter i Stavanger, og har 
retur med tog neste morgen.

Søndag:
 18.30 Velkomstmiddag
 20.00 Velkomstsamling

Mandag:
 08. - 10.00 Frokost  
 10.00 Bibeltime
 12.30 Lunsj
 18.30 Middag
 20.00 Hyggesamvær

Tirsdag:
 08. - 10.00 Frokost
 10.00 Bibeltime
 11.00 Felles utfl ukt inkl. 
lunsj på Danebu kongsgård
 18.00 Middag
 20.00 Hyggesamvær

Onsdag: 
 08. - 10.00 Frokost
 10.00 Bibeltime
 12.30 Lunsj
 18.30 Middag
 20.00 Hyggesamvær

Torsdag:
08. - 10.00 Frokost
09.00 Hjemreise

Turteam:

Klaus Muff,
Annbjørg Barane,
Else Karin og Rolf 
Stackbom,
Svein Bjarne Aase,
Reidar Varhaug.

Sang av Jette M. og 
Bjarne Steinsund

Program – Høsttur til Beitostølen

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

Høsttur til 

BEITOSTØLEN

Opplevelser i og rundt vår egen fl otte hovedstad. Med båttur på Telemarks-
kanalen, Oscarsborg festning og besøk i Prøysenhuset blir det historie, kultur 
og natur på hjemmebane når vi legger turen til Østlandet.

Vi skal bo godt på Holmenkollen Park 
Hotel med panoramautsikt over hoved-
staden vår i 6 netter. Herifra blir det 
daglige utfl ukter med buss. Om 
kveldene samles vi til middag og 
samling på hotellet. 

Vi gjør oss kjent i Oslo med lokalguide 
og får omvisning både på slottet og 
på operaen. På Bygdøy skal vi besøke 
Holocaustmuseet der utstillingen gir 
en helhetlig fremstilling av de norske 
jødenes skjebne under 2. verdenskrig. 
Her fi nner vi også Norsk Folkemuseum 
der vi bl.a. ser Hans Nilsen Hauges 
fengsel og et av landets eldste bedehus.

På dagsutfl ukt nordover skal vi innom 
Eidsvollbygningen som ble restaurert 
til grunnlovsjubileet i 2014. Vi kjører 
videre til Rudshøgda. Her får vi en 
guidet omvisning i Prøysenhuset som 
ligger rett ved den gamle husmanns-
plassen Prøysen og er et nasjonalt 
kulturhus til ære for Alf Prøysen. 

Vi skal også ha dagsutfl ukt til Telemark 
og bli med på en fantastisk båttur på 
Telemarkskanalen. Vi går på båten i 
Ulefoss og får en halvannen times båt-
tur til Vrangfoss. Her spiser vi lunsj på 
den sjarmerende kafeen “Slusemesterens 
Veranda» før vi tar samme vei tilbake 
igjen til Ulefoss. 

Siste dag kjører vi til Drøbak og tar 
båten ut til Oscarsborg festing midt 
i Drøbaksundet. Festningen er mest 
kjent for senkningen av den tyske 
krysseren Blücher i 1940. I dag er 
den militære virksomheten lagt ned 
og festningen er åpen for sivile.

Turen til og fra Oslo går i samkjøring 
med andre Plussreiserturer og har 
avreise fra Ålesund, Trondheim, 
Bergen, Haugesund, Stavanger, 
Sørlandet og Telemark. Mulig med 
påstigning andre steder langs ruten 
på vei til Oslo.

Oslo, Telemarkskanalen og Prøysen

SOMMERTUR 
TIL ØSTLANDET

b 5-7 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

4/6 overnattinger på dbl rom m/ dusj og wc.
5/6 middager, 4/6 frokoster, 3 lunsjer, ferjebilletter, 
kaffe og småkaker når vi raster underveis til og fra 
Beitostølen.Pris fra: Oslo:  7.290,- (5 dager)

Stord:  7.390,- (5 dager)

Bergen:  7.290,- (5 dager)

Haugesund:  7.890,- (6 dager)

Stavanger:  7.990,- (6 dager)

Sørlandet:  8.590,- (7 dager)

Tillegg: 250,- tillegg for enkeltrom per natt. 

Tillegg for utfl ukter.

Vilkår: Generelle vilkår side 66.

b 7 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Bussturen i god turistbuss, 6 overnattinger med frokost, 
7 middager, 1 lunsj, inngangspenger, båtbilletter og 
guidede turer, i henhold til program.

Pris fra: Oslo:  11.450,-
Bergen:  11.950,- 
Haugesund:  11.950,-
Stavanger:  11.950,-
Sørlandet:  11.750,-
Trøndelag:  11.950,- 
Møre:  11.950,-

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til maten.

Pristillegg: 2.250,- for enkeltrom.

Turteam: Solbjørg og Steinar Tosterud.

Vilkår: Generelle vilkår side 66.

8. - 12. september3. - 9. juli



34 35| PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2019 | | PLUSSREISER | SOMMER & HØST | 2019 | 

POLEN

UKRAINA

HVITERUSSLAND

SLOVAKIA

UNGARN

SERBIANIA

MOLDOVA

ROMANIA

Lviv
Krakow

Zamosc

Khmelnitskiy
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Plussreiser har de siste 15 årene hatt 
hjelpesendingsturer til Ukraina. Vi reiser 
til byen Khmelnitskiy. Her har vi kontakt 
med to baptistmenigheter som vi skal 
besøke og bli kjent med. Vi skal også 
besøke et barnehjem og en voksen-
institusjon, og vi skal få oppleve at de 
har behov for den hjelpen vi kommer 
med. Vi vil også reise på landsbygda og 
møte mennesker med store hjerter, 
men som trenger det meste. Med oss 
i bussen har vi ca 120 sekker med klær, 
sko og gaver.
 
Bussen går fra Møre via Oslo. For 
reisende fra andre deler av landet, kan 
vi ordne med tilslutning. Bussturen går 
via Sverige og ferge fra Karlskrona til 

Gdynia. Vi kjører sør-østover forbi 
Warszawa (plukker opp de som kommer 
med fl y) før vi reiser videre til byen 
Zamosc for overnatting. Dagen etter går 
ferden videre inn til Ukraina. Det blir 
lunsjstopp i Kurovico, hos vår diakon 
Valentina. Så går siste etappe inn til byen 
Kmhelnitskiy som er vårt mål for turen. 

Byen ligger i den vestlige delen av 
Ukraina, ca 30 mil fra grensen til Polen.
Vi får 3 hele dager i byen. Og her skal vi 
besøke både et barnehjem og en eldre-
institusjon der vi deler ut både klær, 
sko og gaver. Vi besøker våre vennskaps-
menigheter og feirer gudstjeneste 
sammen med dem, samt får informasjon 
om det arbeidet de driver. Vi besøker 

også landsbygda Zagence for å se hvor-
dan de som bor der har der. Videre blir 
det også god tid til å være turist i byen.
På returen så skal vi overnatte både i 
Lviv og Krakow, begge byer står på 
Unescos liste over verneverdig kultur- 
og naturarv. Så her får du en spennende 
reise hjemover også. Turen går via Berlin 
til Kiel der vi tar Color Lines fl otte 
cruiseferge tilbake til Oslo. Bussen går 
tilbake til Møre. 

Dersom du ønsker en kortere tur så 
går det an å reise med fl y til Warszawa 
og hjem igjen fra Krakow. Turen blir 
da på 8 dager (Søndag-søndag)
Ta kontakt for pris! (avhengig av fl ypris 
ved bestillingstidspunktet).

Hjelpesendingstur via Zamosc-Lviv og Krakow 

VEST-UKRAINA

REISERUTE:
Fra Midt Norge: Buss fra Ålesund 
fredag morgen via Sykkylven, Stranda, 
Innvik, Jølster, Lærdal og Hemsedal. 
Hjemturen går mandag morgen over 
Valdresfl ya til Lom g videre til 
Geiranger tilbake til Ålesund.

Fra Rogaland: Buss fra Vigrestad 
fredag morgen over Jæren til Stavanger 
Haugesund, Etne, Odda og Eidfjord. 
Retur mandag via Rjukan over Haukeli 
til Haugesund, Stavanger og Jæren.

Fra Bergen: Tog fredag formiddag fra 
Bergen. Retur med tog mandag morgen.

Fra Østlandet: Tog fra Oslo fredag for-
middag. Retur med tog mandag morgen.

HOTELL:
Vi skal bo på Dr.Holms Hotel i sentrum 
av Geilo. 

PROGRAM: 
Dette året har vi med oss sangeren 
Emilia Lindberg som lørdag kveld 
innbyr til minikonsert på hotellet. 
Søndag blir det gudstjeneste i Geilo 
kulturkirke. Ellers blir det samlinger om 
guds ord i hotellets konferanseavdeling 
både morgen og kveld.

UTFLUKTER: 
Både lørdag og søndag legger vi til 
rette for fjellturer. Bussene tar dere 
med til egnet turområde. 

Vi har turalternativ både for de som 
ønsker å bruke hele dagen i fjellet og 
ha med matpakke fra hotellet, og for de 
som velger en litt kortere tur etter lunsj. 
Noen vil nok heller bli igjen på hotellet 
som ligger et steinkast fra handlegata 
på Geilo, eller ta en svømmetur i 
bassenget. Mulighetene er mange. 

Frokost, lunsj og middag spiser vi 
samlet på hotellet. Her er også mange 
hyggelige sitteplasser som innbyr til 
trivelig sosialt samvær.

Velkommen på tur til Geilo!

TURTEAM:
Rogalandsbuss: Oddgeir Vigrestad 
og Signe Ferkingstad

Mørebuss: Aud Halsne og 
Øystein Blom

Oslo: Svein Granerud

Fjellfestival på  

GEILO

b 12 dagers tur 
Avreise fra Møre/Romsdal og Oslo. 
(Vi ordner med tilslutning fra andre steder)

Turprisen 
inkluderer:

Busstur m/god turbuss, overnatting på gode 
hotell i dobbeltrom, 11 frokoster, 8 middager, 
4 lunsjer  og 1 kveldsmat. Ferjebilletter, tolk i 
Khmelnitskiy, kaffe og småkaker når vi raster.

Pris: 12.950,- Ikke 
inkludert:

Øvrige måltid, drikke til maten, forsikringer.

Pristillegg: 2.900,- for enkeltrom/enkeltlugar. Turteam: Kurt André Henriksen og Kai Even Bjørdal.

Vilkår: Generelle vilkår, se side 66.

Ukraina er et land i brytning mellom øst og vest. Det er et nydelig land som har 
svært mye vakkert å vise oss, både naturen og ikke minst menneskene som bor der.

Bli med på langhelg til Geilo og opplev høstfjellet 
i all sin prakt. Her skal vi nyte fi ne dager sammen i 
godt sosialt felleskap. Fjellturer, god mat, mye sang 
og musikk og samlinger om Guds ord.

4. - 15. oktober13. - 16. september

b 4 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Bussturen til og fra Geilo (tog fra Oslo og Bergen),                 
3 overnattinger på dbl rom m/dusj og wc, 4 middager,         
3 frokoster og 2 lunsjer. Konsert med Emilia Lindberg, 
ferjebilletter, kaffe og småkaker når vi raster underveis 
til og fra Geilo.

Pris fra: Stavanger:  6.790,-
Haugesund:  6.690,-
Bergen (med tog):  6.290,- 

Møre:  6.790,- 

Oslo (med tog):  6.290,-

Ikke inkludert: Enkeltrom og utfl ukter.

Pristillegg: 700,- for enkeltrom.

Vilkår: Generelle vilkår, se side 66.
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JORDAN

Jerusalem

SYRIA

ISRAEL

KYPROS

Eilat

Netanya
Tiberias

Israel har mye å by på, enten man skal oppleve landet for første gang, 
eller man har vært der mange ganger før.
Vi tar deg med på spennende reiser der du får oppleve landet og de 
historiske stedene med Bibelen som guidebok.  På fl ere av turene blir du 
mer kjent med vår tros jødiske røtter, og får et møte med Jesus-troende 
jøder og arabere. Det er et land med mange naturperler fra sør til nord. 
Vi har et stort tilbud av reiser der du kan få bli kjent med land og folk.

Israel
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Vi reiser med Norwegian 
sitt direktefl y fra Oslo 
til Tel Aviv.

Oppholdet starter med 4 netter i 
Jerusalem. Her skal vi bo på Grand 
Court Hotel. Hotellet ligger sentralt 
i byen, med gangavstand til både 
gamlebyen og Vest-Jerusalem. 

Søndagen forfl ytter vi oss ned til 
Netanya. Dette er en hyggelig by, med 
en avslappet atmosfære. Byens strand-
promenade bukter seg langs fl otte 
strender ved Middelhavet. I sentrum er 
det yrende liv der du fi nner både fi ne 
butikker, markeder og restauranter. 
Her skal vi bo i 5 netter på Islands 
Suites Hotel som har nydelig utsikt 
over Middelhavet. 

Turteamet arrangerer både bibel-
samlinger og ulike hyggesamvær i løpet 
av turen. 

Vi tilbyr følgende valgfrie utfl ukter: 
(ikke inkl. i grunnprisen)

Fra Jerusalem: 

1. Betlehem og Jerusalem: 
Betlehem med Fødselskirken og 
Hyrdemarkene, Jerusalem med Yad 
Vashem og Israels Museum.

2. I Jesu fotspor i Jerusalem: 
Oljeberget, Getsemane, Via Dolorosa, 
Gravkirken, Klagemuren og Gordons 
Golgata.

3. Judea ørkenen og Dødehavet: 
Genesis Land, en smak av livet til 
Abraham og tilbud om kamel ridning, 
Døpeplassen Kasser el Yahud og et 
bad i Dødehavet.

Fra Netanya:

4. Galilea – området Jesus levde og 
virket i. Vi besøker Saligprisningens berg, 
Brødunderkirken, Kapernaum og blir 
med på en båttur på Genesaretsjøen.

5. Langs Middelhavskysten: 
Caesarea ved havet, havnebyen til 
Herodes den store og Atlit, den britiske 
interneringsleiren fra 1930-tallet. 

6. Nedre Galilea og Jordandalen: 
Nasareth Village, Bebudelseskirken og 
Sachne, som også blir kalt «Paradisets 
forgård».

Kombinasjon av badeferie og 
opplevelser i Bibelens land. 
Nyt det varme sommerværet 
og ha mulighet til å være med 
på valgfrie utfl ukter.

Sommerferie med opplevelser

JERUSALEM 
OG NETANYA

Turen er lagt opp med tanke på barn og unge, 
og inneholder bade- og ferie-dager, i tillegg til 
vandring i Jesu fotspor i Galilea og Jerusalem. 
15 dagers opplevelse og investering for hele 
familien!

Familietur til

ISRAEL 

0b 15 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, fl yavgifter kr 350,- (pr. des. 18 – 
kan endre seg), opphold i dobbeltrom/familierom på turist-
klassehoteller, halvpensjon (frokost og middag), 1 lunsj i Kfar 
Hanokdim, hele rundreisen med alle utfl ukter etter programmet, 
inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår i dags- 
programmet, norske reiseledere, skandinavisktalende guide.

Pris fra 
Oslo:

Voksen: 21.690,- 
Ungdom: 20.390,- 
Barn 2-15 år: 17.690,-

Pristillegg: Pris fra andre byer på forespørsel.
9.725,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotell, 
guide og sjåfør (ca. USD 90 pr. person fra 13 år).

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Evy-Gunn Knotten og Henrik Petersson, 
Oddfrid og Kjetil Morken.

0 11 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett, fl yavgifter (pr. des. 18 – kr 350,- kan endre seg), 
opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller, halvpensjon 
dvs. frokost og middag, transfer fra fl yplassen i Tel Aviv 
til hotellet t/r, transfer fra Jerusalem til Netanya, norsk 
reiseledelse, skandinavisktalende guide. 

Pris fra 
Oslo: 16.950,- 

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer 
på forespørsel.
6.990,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Utfl ukter, øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer,    
tips til hotellbetjening, guide og sjåfør.  

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Reidun og Kurt Hjemdal.

JORDAN

Jerusalem

S

ISRAEL

Eilat

Netanya
Tiberias

JORDAN

Jerusalem

SY

ISRAEL

Eilat

Netanya
Tiberias

26. juni - 6. juli22. juni - 6. juli

Familieturene er en herlig blanding av 
ferie og opplevelser. De samler små og 
store i alle aldre på tvers av generasjoner.  
Barna og de unge blir guidet på sitt eget 
språk. En annerledes reise i nært møte 
med landet og folket, og med fl ere dager 
på hvert overnattingssted som gir den ro 
og tid man trenger. 

Et levende 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. 

Vi opplever alt fra moderne storbyliv til 
ørken, hellige og historiske steder, 
dyrepark og kameltur, kibbutzliv og 
naturvandringer – alt med Bibelen som 
reisehåndbok. 

Om reiselederne
Evy-Gunn Knotten fra Sunnmøre har 
vært over 70 ganger i Israel, oftest med 
turer for ungdommer og familier. Hun 
jobbet 15 år som leder for barne- og 
ungdomsarbeidet i Den Norske Israels-
misjon. Ektemannen Henrik Petersson er 
fra Älvangen ved Gøteborg og er lærer 
for Multisportlinjen ved Sunnmøre 
Folkehøgskule. Han har vært i Israel 20 
ganger og bl. a. vært reiseleder for turen 
«Israel rundt – på sykkel». 

Oddfrid og Kjetil Morken fra Bryne har 
lang erfaring fra Israelsturer, til sammen 
nærmere 30 turer. Kjetil har bl.a. jobbet 
som barne- og ungdomsarbeider i Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke, både sentralt 
og lokalt på Bryne. Kjetil er formann i 
lederskapet i Bryne Misjonsmenighet, 
hvor de begge er aktive i barne- og 
ungdomsarbeidet og konfi rmantarbeidet. 

Vi fl yr med Norwegian 
sitt direktefl y fra 
Oslo til Tel Aviv.

Hjertelig velkommen til en 
spennende reise for hele 
storfamilien!
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Vi reiser med Turkish Airlines fra Oslo 
via Istanbul til Tel Aviv. Vi starter i 
Jerusalem og skal oppleve mange av 
de kjente stedene som Gamlebyen, 
Vestmuren og Oljeberget i tillegg til 
noen nye besøk.  Jerusalem er en 
spennende by, ingen by har en slik 
plass i menneskers hjerter over hele 
jorden, ingen by vekker slike drømmer 
og er så besunget som Jerusalem.

Vi skal også til Galilea, og kjører via 
Dødehavet og den fruktbare Jordan-
dalen på vår vei til Tiberias. Her 
besøker vi noen av de stedene vi 
kjenner fra Bibelen i beretningene om 

Jesu arbeid i området. Det var her han 
hadde sin base og sitt virke omkring 
Gennesaretsjøen.

Den siste uken av turen bor vi i Netanya 
og nyter vår «Bibelferie ved Middel-

havet».  Vi har gode dager med bading, 
soling og litt shopping i tillegg til bibel-
timer og samlinger. Vi har mulighet til å 
benytte bassenget på hotellet eller den 
fi ne badestranden i Netanya. Tempera-
turen på denne tiden er som på veldig 
gode norske sommerdager.

Under oppholdet i Netanya er det 
enkelt og greit å organisere noe for 
dere som skulle ønske å reise på egen-
hånd, eller med en av reiselederne våre 
til Beit Skandinavia i Haifa, til Tel Aviv / 
Joppe eller tilbake til steder dere måtte 
ønske.  Det er korte avstander i Israel.

 Jerusalem, Tiberias og Netanya

BIBELFERIE MED 
OPPLEVELSER

0b 12 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen Oslo – Tel Aviv t/r, fl yavgifter kr 1.715,- (pr. nov. 
18, kan endres), hele rundreisen med alle utfl ukter etter 
programmet, opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller, 
halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangsbilletter til 
alle besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet, 
norsk reiseledelse, skandinavisktalende guide.

Pris fra 
Oslo: 20.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer 
på forespørsel. 
5.000,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til 
hotellbetjening, guide og sjåfør med ca. USD 75 pr. pers.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Jørgen Widding Tønnesen, Vidar Brautaset og            
Ariel Frøytland.

Vi vil ha en liten rundreise og bo i Jerusalem og Tiberias før vi roer helt ned med 
«Bibelferie ved Middelhavet» i Netanya. Her kan du lytte til bibeltimer og få utlagt 
det profetiske Ord, på en måte du lett vil forstå, mye fl ott evangelisk sang.

18. - 29. september

0b 11 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Oslo – Tel Aviv t/, fl yavgifter kr 2.065,- (pr. sept. 
2018, kan bli endret), hele rundreise med alle utfl ukter etter 
programmet, opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller, 
halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangsbilletter til alle 
besøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet, norsk 
reiseledelse, skandinavisktalende guide.

Pris fra 
Oslo: 19.750,-
Pris fra 
Stavanger:  21.990,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer 
på forespørsel.

5.590,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med ca 85 USD pr. 
person, øvrige måltider og drikke til maten, forsikringer.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Steinar Handeland og Ariel Frøytland.

4. - 14. september

Har du lyst på en opplevelsesferie kombinert 
med gode dager ved Middelhavet? 
Opplev mange spennende steder, og 
møt interessante personer.

På denne turen starter og avslutter vi med 
fridager i Netanya, der man kan bade i 
Middelhavet, lytte til bibelundervisning 
og la alle inntrykkene fra turen synke inn.  

I tillegg får vi fem spennende dager, der 
vi følger i Abrahams fotspor og besøker 
Galilea, Genesaretsjøen, Dan, Golan, 
Negev, Dødehavet, Samaria, Judea og 
Jerusalem. Mange av stedene vi besøker, 
kjenner vi fra bibelfortellingene om 
denne patriarkens liv. 

Reisen går med SAS fra Stavanger til 
Oslo og videre med Turkish Airlines 
via Istanbul til Tel Aviv. 

Det er nydelig å kjenne sommer-
varmen. Det er ennå ca. 27°C i 
Middelhavet. 

Netanya er en hyggelig by, med en 
avslappet atmosfære. Byens strand-
promenade bukter seg langs fl otte 
strender ved Middelhavet. 

I sentrum er det yrende liv der du kan 
fi nne både fi ne butikker, markeder og 
restauranter. Det er enkelt å ta buss, 
taxi eller tog stort sett til hele Israel. 

Våre reiseledere står klare om du 
trenger hjelp eller ideer for hva du 
skal fi nne på. Det blir arrangert 
informasjonssamlinger og det blir 
tilbud om bibeltimer og sang.

I Abrahams fotspor  

BIBELFERIE MED 
OPPLEVELSER  

JORDAN
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Bli bedre kjent med de bibelske 
stedene fra både Det gamle 
og Det nye testamentet, og få 
kjennskap til samaritanerne 
og qumransamfunnet. 

Vi reiser fra Gardermoen via Istanbul til 
Tel Aviv. På fl yplassen blir vi møtt av 
guiden og kjører rett til Hotel Restal i 
Tiberias i Galilea. En av dagene i Galilea 
skal vi på båttur på Gennesaretsjøen. 
I tillegg besøker vi de kjente bibelske 
stedene rundt Gennesaretsjøen som 
Saligprisningsfjellet hvor Jesus holdt 
Bergprekenen, Kapernaum som var 
base for Jesu virke i Galilea og Tabgha 
som er kjent for brødunderet. Vi skal 
også ta turen opp på Golanhøydene, 
til en tidligere militær lyttepost mot 
Syria. Herifra ser vi Hermonfjellet og 
en av Jordanelvens kilder, Banjas, som 
vi kjenner fra Peters bekjennelse: 
«Du er Messias». Et besøk i Dan 
nasjonalpark hører også med. 

Reisen vider går til Bebudelseskirken i 
Nasaret og til utgravningene av Sippori, 

som var hovedstad i Galilea på Jesu tid. 
Vi kjører innom Samaria og Garisim på 
veien fra Galilea til Jerusalem. Vi får se 
interessante utgravninger på Garisim 
og besøker kirken som er bygd over 
Jakobs brønn. Vi bor på Eyal Hotel 
sentralt i Jerusalem. 

I Jerusalem starter vi på Oljeberget og 
går ned til Tårekirken og Getsemane. 
Vi får oppleve den spennende 
Gamlebyen med basarene, Betesda 
dam, lidelsens vei – Via Dolorosa, 
Vestmuren, Tempelplassen og Davids-
byen. Vi skal også til nybyen i vest, til 
Israel Museum med modellen av 
Jerusalem på Jesu tid, samt Dødehavs-
rullene, Holocaustmuseet og minnes-
merket Yad Vashem. Fridagen i 
Jerusalem starter med en stille stund 
i Gravhagen. Vi får også oppleve 

Dødehavsområdet med Qumran, der 
Dødehavsrullene ble funnet og fjell-
borgen Masada. Det blir også mulighet 
til å fl yte som en kork i det ramsalte 
og mineralholdige Dødehavet.

Oppdag og opplev Israel –

BIBELENS LAND

2. - 12. oktober

0b 11 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur, fl yavgifter kr 
1.700,- (pr. nov. 18, kan endres), hele rundreisen med 
alle utfl ukter etter programmet, opphold i dobbeltrom 
på turistklassehoteller, halvpensjon dvs. frokost og 
middag, inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det 
fremgår av dagsprogrammet, norsk reiseledelse, 
skandinavisktalende guide. 

Pris fra 
Oslo: 19.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
5.290,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til         
hotellbetjening, guide og sjåfør med ca USD 100 pr. pers.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Magnar Kartveit.

Har du lyst å reise sammen med oss til 
Bibelens land? Det blir en variert tur 
med mange høydepunkter. 

Vi skal besøke Ebeneserhjemmet og 
Eliaskirken i Haifa, turen går videre til 
Acco og så til en kibbutz som lager 
nydelige sjal, duker, sengetepper og 
t-skjorter. Vi besøker også Tabor, 
Nasaret og Galilea. En båttur på 
Genesaretsjøen må vi også ha med. 

Vi skal bade i Sachne som også kalles 
«Paradisets forgård», før turen går videre 
til Jerusalem, byen over alle byer. Her 
vandrer vi i Jesu fotspor fra Oljeberget 
til Getsemane og videre opp Via 

Dolorosa. Vi skal se Klagemuren, 
jødenes helligste sted. Vi går gjennom 
Mea Sherim, den ultraortodokse 
bydelen, besøker det jødiske markedet 
Mehane Yehuda og den vakre 
Hurvasynagogen. Det blir også et besøk 
i Betlehem med Hyrdemarkene, der vi 
leser juleevangeliet i en av grottene. 

Så besøker vi Herodion, kong Herodes 
sitt vinterpalass. Vi får oppleve Yom 
Kippur i Jerusalem, jødenes helligste 
dag. Alt er stengt i det moderne 
Jerusalem. Men vi skal få være med og 
oppleve gamlebyen med de arabiske 
basargatene. 

Vi kjører ned mot Dødehavet. Sør for 
Dødehavet fi nner vi svære gartnerier i 
ørkenen med både blomster og frukter. 
Vi besøker en kjent kunster og etterpå 
får vi mulighet til å bade i Dødehavet 
og slappe av. 

Så tar vi turen til Arad og besøker SOS 
barneby – med ca. 100 barn fra 2 til 18 
år, vi besøker også noen beduiner-
kvinner som lager håndarbeider som 
er til salgs. 

En spennende reise som vi håper du 
vil være med på!

I Bibelske kvinners fotspor

DAMETUR 
TIL ISRAEL

0b 11 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur, fl yavgifter kr 1.725,- 
(pr. nov. 18, kan endres), hele rundreisen med alle utfl ukter 
etter programmet, opphold i dobbeltrom på turistklasse-
hoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangs-
billetter til alle besøkssteder slik det fremgår av dags-
programmet, norsk reiseledelse, skandinavisktalende guide. 

Pris fra 
Oslo: 23.750,-

Pristillegg: Tilslutning fra Bergen 2.250,-
Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
6.800,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotell-
betjening, guide og sjåfør med ca USD 97 pr. pers.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Elbjørg Therkelsen og Inger Lise Skauge.

Opplev mangfoldet i landet og hør om 
vår tros jødiske røtter. Få et innblikk i 
livet til noen av de bibelske kvinnene. 

2. - 12. oktober
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Den første delen av turen er en 
pilegrimsvandring i Galilea som går fra 
Nasaret til Gennesaretsjøen. Den tre 
dagers lange fotturen følger den merkede 
ruten «Jesus trail» som er inspirert av at 
Jesus gikk mye i dette området. 
Underveis er vi innom interessante 
kulturhistoriske steder og går over 
høyder med fl ott utsikt. Vi bor i ulike 
kulturelle sammenhenger, både hos 
jøder og arabere. Et par av overnattingene 
blir på gjestehus. Ellers bor vi på hotell.  

Dette er en tur der vi bruker beina mer 
enn bussen. Deltakerne må derfor være 
i rimelig god fysisk form og ha interesse 
for å gå dagsturer til fots. Dagsetappene 

på fotturen i Galilea vil være 15-20 km 
lange. Vi får transport av bagasjen 
under fotturen. Vi kan regne med varmt 
vær, og må passe på å bære med oss 
nok vann.

På vandreturen er vi innom Nasaret, 
Zippori, Kana, Hattins Horn og mange 
av de kjente og kjære plassene rundt 
Genesaretsjøen. På slutten av turen får 
vi 5 netter i Jerusalem. Her besøker vi 
Caspari Center, den Norske Israels- 
misjon sitt studie- og ressurssenter, 
og Yad Vashem, minnestmerket over 
jødene som døde under Holocaust. 
Vi drar til Davidsbyen, den eldste delen 
av Jerusalem og ser arkeologiske 

utgravninger og går gjennom spennende 
tunneler. Vi får se et fl ott lysshow:
«The Night Spectaculare» på Citadellet 
i Gamlebyen. Vi går i Jesu fotspor fra 
Oljeberget ned til Getsemanehagen, 
går opp deler av Via Dolorosa, besøker 
Gravkirken og Gravhagen. Så blir det 
en dagstur til Betlehem, vi besøker 
Hyrdemarkene og møter Det palestinske 
bibelselskapet og får et møte med 
palestinske kristne og hører om deres 
situasjon. I tillegg blir det også en halv-
dagstur til Dødehavet og Qumran. 
Vi får bade i salthavet, en opplevelse 
helt utenom det vanlige. 

Dette blir en tur preget av friluftsliv og bibelhistorie. Vi vandrer i Jesu fotspor i Galilea 
og Jerusalem. I tillegg får vi innblikk i både jødisk og arabisk kultur og historie.

Jesus Trail og Jerusalem

ISRAEL OG DE PALESTINSKE 
OMRÅDENE 

0b 11 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur, fl yavgifter kr 
3.680,- (pr. nov. 18, kan endres seg), hele rundreisen med 
alle utfl ukter etter programmet, opphold i dobbeltrom på 
bostedene, halvpensjon (frokost og middag), 3 lunsjbokser 
på vandringen, 1 lunsj i Nasareth Village, inngangsbilletter     
til alle bessøkssteder slik det fremgår av dagsprogrammet, 
lysshowet The Night Spectaculare, norsk reiseledelse, lokal 
guide på Jesus trail, skandinavisktalende guide.

Pris 
fra Oslo: 22.390,-

Pristillegg: Tilslutning fra Stavanger 2.550,- 
Tilslutning fra andre byer på forespørsel.
6.950,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotell-      
betjening, guide og sjåfør med 90 USD pr. person.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Inger Bakke Berge og Arne Berge.  

3. - 13. oktober
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Bibelen sier at Løvhyttefesten (sukkot) skal du 
feire i sju dager når du har samlet inn det som 
kommer fra treskeplassen din og vinpressen.

Du skal glede deg på denne høytiden, 
både du og din sønn og din datter,.. 
sier Bibelen, og det er det israelere gjør 
hele den uka turen varer. Denne gleden 
skal også prege turen vår, gleden over 
endelig å ha realisert en gammel drøm 
og gleden over å kunne dele den med 
andre. Gleden over at det ord som ble 
talt og det verk som ble utført, gjelder 
deg i dag. Selve feiringen overlater vi til 
jødene som spiser, synger, danser og 
sover i sine løvhytter. Vi nøyer oss med 
å stå på sidelinjen under Jerusalems-
marsjen og heie på dem.

For vår tur er først og fremst lagt i 
fotsporene til Ham som kom og ble 
hyttens gjest, Jesus fra Nasaret. Vi skal 
lytte til Hans ord både ved Genesaret-
sjøen og ute på sjøen, oppe ved 
Hermonfjellet og nede i Jordandalen, i 
Nasaret, Jeriko, Jerusalem og Betlehem. 
Mange vil oppleve at bibeltekstene vil 
få en ny virkelighet over seg etter å ha 
vært der det skjedde. Tekstene og 
stedene vil gi nærhet både til Jesus og 
hans nærmeste og styrke kjærligheten 
til Ham og Hans eget folk i dag. Derfor 
blir det besøk hos både Jesustroende 
israelere og palestinere.

Turen går også til steder i Israelsfolkets 
historie, som ute i ørkenen der 
beduinene viser hvordan livet artet 
seg på patriarkenes tid, til Masada der 
romerne knuste siste rest av jødisk 
motstand 40 år etter Jesus død og 
oppstandelse og til Golanhøydene med 
dagsaktuell Midtøstenproblematikk. 
Bading kan det bli både i varme kilder, 
Dødehavet og Middelhavet.
Sang og musikk vil gi denne turen en 
fl ott ramme!

Vi fl yr med Norwegian 
sitt direktefl y fra 
Oslo til Tel Aviv.

Festreise i nært møte med landet og folket

SUKKOT-TUR 
TIL ISRAEL 

0b 12 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, Flyavgifter kr 350,- (pr. 
des.18 – kan endre seg), hele rundreisen med alle 
utfl ukter etter programmet, opphold i dobbeltrom på 
turistklassehoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag, 
inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det fremgår 
i dagsprogrammet, norsk reiseledelse, skandinavisk-
talende guide. 

Pris fra 
Oslo: 22.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
8.160,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til        
hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 95 USD pr. person.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Per Larsen og Morten Samuelsen.

12. - 23. oktober
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Jubeltur med DNI

ISRAEL

Bli med på en spennende jubileums- og jubelreise! Historien gjøres levende på 
stedene der det skjedde! Vi besøker steder der få turister kommer, og møter 
mennesker som deler sine vitnesbyrd og erfaringer.

Den norske «Foreningen av Israel 
Venner» ble stiftet for 175 år siden. 
Dette var begynnelsen til et langt og 
sterkt engasjement i Norge for det 
jødiske folk, videreført gjennom Den 
Norske Israelsmisjon (DNI). DNI feirer 
samtidig at det er 70 år siden arbeidet 
startet opp i staten Israel. 

På vår jubileumstur vil du få et 
spennende og innholdsrikt møte med 
landet, folket, den messianske 
bevegelsen og DNIs mange samarbeids-
partnere og prosjekter. Vi starter reisen 
vår i Haifa med et større jubileums-
arrangement sammen med israelske 

partnere og bidragsytere. Kjente bibelske 
steder i Galilea og Jerusalems-området 
blir besøkt sammen med lokale guider 
og våre egne eksperter. Både Jesu-
fortellinger og Det gamle testamentets 
historie gjøres levende for oss på stedene 

der det skjedde. Arkeologen og DNI-
medarbeideren, John Sode-Woodhead 
vil ta oss til steder der få turister kommer.

I Jerusalem og Tel Aviv vil du få høre 
om fl ere interessante prosjekter, og du 
vil møte mennesker som vil dele sine 
vitnesbyrd og erfaringer om livet i 
Israel, og om det å være en jesustroende 
minoritet i landet. Caspari Center i 
Jerusalem vil gi oss grundig undervisning 
om fremveksten av den messianske 
bevegelse. Dette er turen der du både 
blir kjent med historien og dagens 
virkelighet, og samtidig får fornyet 
perspektiv på fremtiden.

175 år i tjeneste for det jødiske folk – 70 år i Israel

JUBILEUMSTUR MED DEN 
NORSKE ISRAELSMISJON 

0b 11 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Inkl. i prisen: Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, fl yavgifter kr 
2750,- (pr. des. 18 – kan endre seg), opphold i dobbelt-
rom på turistklassehoteller, halvpensjon dvs. frokost og 
middag, hele rundreisen med alle utfl ukter etter dags-
programmet, inngangsbilletter til alle besøkssteder slik 
det fremgår i dagsprogrammet, norsk reiseledelse, 
skandinavisktalende guide.

Pris fra 
Oslo: 22.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
5.500,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til hotell-
betjening, guide og sjåfør ca. 85 USD pr. person.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: DNIs toppledelse med Vegard F. Soltveit og Rolf G. 
Heitmann blir med som erfarne og kunnskapsrike turledere.

6. - 16. november

JORDAN

Jerusalem

SY

ISRAEL

Eilat

Netanya
Tiberias

Turen går med Norwegian 
sitt direktefl y til Tel Aviv. 

Herfra drar vi på en rundreise som 
starter i Galilea. Vi besøker mange 
kjente og kjære plasser rundt 
Genesaretsjøen og hører om Jesu virke 
og liv. Vi drar innom Kana, der Jesus 
gjorde sitt første under, besøker 
Nasaret med Nazareth Village, 
Bebudelseskirken og Har Kedumim. 
I nedre Galilea stopper vi ved Gideons-
kilden og Døpeplassen. Vi møter noen 
kristne arabere fra organisasjonen 
«Seeds of Hope» som driver et 
omfattende og viktig arbeid blant 
lokalbefolkningen i Jeriko. 

Vi bader i Dødehavet, går på en fottur 
i Ein Gedi, får et møte med livet på 
Abrahams tid i Genesis land. Her får de 
som ønsker det, ri på kamel. I Jerusalem 
går vi i Jesu fotspor fra Oljeberget forbi 
Tårekirken ned til Getsemanehagen, 
videre går vi opp Via Dolorosa til 
Gravkirken. 

Vi skal ha en samling i den nydelige 
gravhagen, der vi minnes Jesu opp-
standelse. Datoen for Jerusalem-
marsjen er ennå ikke klar, men om 
mulig ønsker vi å delta på den mens 
vi er i byen. Vi besøker også Israels 
Museum med Jerusalemmodellen, 

som viser oss byen på Jesu tid og Yad 
Vashem, minnesmerket over jødene 
som ble drept under Holocaust. 
Et besøk i Betlehem der vi skal se 
Hyrdemarkene står også på programmet. 

På veien til Netanya besøker vi drypp-
steinsgrotten i Soreq, og vi stopper i 
gamle Jaffa som er kjent fra Bibelen 
gjennom historiene om Jona og 
apostelen Peter. På slutten av turen 
får vi noen gode fridager i Netanya, og 
vi får oppleve Torahens gledensfest på 
nært hold. Bli med på denne spennende 
rundreisen i Israel med Bibelen som 
guidebok!

Oppdag noen mindre kjente plasser, få et møte med arabiske kristne, nyt 
gode fridager i Netanya og opplev Torahens gledesfest, hvor jødene synger 
og danser med Torahrullene i gaten. 

Oppdag nye spennende plasser 

ISRAEL UNDER 
LØVHYTTEFESTEN

0b 12 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, fl yavgifter kr 350,- (pr. des. 
18 – kan endre seg), hele rundreisen med alle utfl ukter 
etter programmet, opphold i dobbeltrom på turistklasse-
hoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangs- 
billetter til alle besøkssteder slik det fremgår i dagspro-
grammet, norsk reiseledelse, skandinavisktalende guide. 

Pris fra 
Oslo: 22.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
9.450,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til 
hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 98 USD pr. person.

Vilkår: For denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Oddvar Søvik og Liv K. Fjellstad.

12. - 23. oktober

JORDAN

Jerusalem

SY

ISRAEL

Eilat

Netanya
Tiberias

ian 
v. 
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Rundreise med fridager i Eilat ved Rødehavet
03.-13. oktober  
Turteam: John Roger Nesje og Ariel Frøytland  

Soul Children/Ungdomstur 
05.-13. oktober  (under planlegging)

Turteam: Barbro og Øystein Sulebakk            

Rundreise og besøk hos NPAI sitt arbeid  
Oktober 2019 (under planlegging)

Turteam: John Erling og Kirsti Henriksen  

Rundreise med Evangeliesenteret
22. okt. – 01.11. 
Turteam: Trond og Anita Eriksen   

Rundreise i Mesterens fotspor
23. okt. – 02. nov. 
Turteam: Gjermund Igland og Jon David Wikstøl 

Historisk og kulturell tur
27. okt. – 03. nov. 
Reiseleder: Rune Sandve  

Steder med historiske og profetiske begivenheter
30. okt.- 09. nov. 
Turteam: Bjarne Thorstein Grotbæk og Nils Petter Karlsen  

Rundreise i Bibelens land
02. nov. – 09. nov. 
Reiseleder: Leif Torstein Grotbæk   

Det blir fortløpende lagt ut turer på vår hjemmeside www.plussreiser.no, og du kan få 
tilsendt brosjyrer/turprogram om du ønsker det – ta i så fall kontakt med oss på telefon eller 
e-post. Her er en smakebit på andre turer vi legger opp i 2019:

ANDRE TURER TIL ISRAEL:
I presentasjonen på foregående sider 
viser vi et utdrag av våre fl otte turer til 
Bibelens land, men vi har mange fl ere…

Opplev verdenshistoriens midtpunkt. Oppdag jødenes hjemland i nyere 
og eldre tid. Vandre i Mesterens fotspor. Nyt sol, saltvann og varme.

Vi starter i den lille israelske byen Sderot. 
Her kan vi se inn i Gaza. På vei sørover 
besøker vi Ben Gurions hjem i Sde Boker 
og ser på krateret i Mitzpe Ramon før vi 
ankommer Eilat. Her blir det mulighet 
for bading eller opplevelser på egenhånd. 
Fra Rødehavet setter vi kursen nordover, 
innom Timna Park hvor vi får se en 
gjenskapning av det første tabernakelet. 
På vei mot Dødehavet, hvor vi også skal 
stoppe, får vi se saltstøtten fra historien 
om Lots kone. Vi besøker Herodes den 
stores palass, Masada. Fjellfestningen 
forteller en gripende historie om 
romernes forfølgelse av jødene.

I Jerusalem står opplevelsene i kø: 
Oljeberget, Getsemane, Via Dolorosa, 
Gravkirken, Klagemuren, Gordons 
Golgata (gravhagen), Tempelinstituttet 
og holocaustmuseet Yad Vashem. I tillegg 
vil det bli gitt mulighet for shopping.

På vår ferd videre nordover skal vi innom 
stedet ved Jordanelven som tradisjonelt 
blir regnet som plassen hvor Jesus ble 
døpt av Johannes. Ved Galileasjøen, eller 
søndagsskolesjøen om man vil, skal vi få 
komme tettere på Mesteren og stedene 
hvor disiplene gikk i lære. Vi besøker 
Peters båthavn, Saligprisningens berg, 
Migdal og Kapernaum. Det blir også 
båttur på Genesaretsjøen. 

Uthvilt våker vi opp i byen Tiberias og 
setter kursen mot Golanhøyden. Her 
kan vi se inn i Syria og med egne øyne 
forstå hvor nært Israel er på urolighetene 
nord for grensen. Det er kun 60 km til 
hovedstaden Damaskus. Sydover reiser 
vi til Nasaret og Nazareth Village, en 
gjengivelse av dagliglivet på Jesu tid. Vi 
får senere stå på Karmelfjellet, stedet 
hvor Elia utfordret Baal-profetene. Her 
ser vi rett ned på Armageddonsletta 
som er nevnt i Åpenbaringsboken.

Før vi reiser hjem, lar vi opplevelsene 
synke inn med en rolig bade- og kafédag 
i middelhavsbyen Netanya.

Dagens Israel & Bibelens land

ISRAEL FRA SØR 
TIL NORD

0b 10 dagers tur
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Oslo – Tel Aviv t/r, fl yavgifter (pr. des. 18 – kr 
1.730,- kan endre seg), hele rundreisen med alle utfl ukter 
etter programmet, opphold i dobbeltrom på turistklasse-
hoteller, halvpensjon dvs. frokost og middag, inngangs- 
billetter til alle besøks steder slik det fremgår i dags-
programmet, norsk reiseledelse, skandinavisktalende guide. 

Pris fra 
Oslo: 19.850,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
4.690,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, forsikringer, tips til        
hotellbetjening, guide og sjåfør ca. 90 USD pr. person.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Steinar Kristiansen og John Edvard Olsen.

10. - 19. november

JORDAN

Jerusalem

SY

ISRAEL

Eilat

Netanya
Tiberias



Det Arabiske hav
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Vi byr på en mengde spennende og varierte opplevelsesreiser 
over store deler av verden. Til land som byr på unike natur-, 
kultur- og matopplevelser. Her får du nyte eksotiske reisemål 
og komme tett på dagliglivet i fremmede kulturer. Vi legger 
vekt på å gi gjestene våre en reiseopplevelse som varer lenge 
etter hjemkomst.

Eksotiske reiser

MYANMAR

LAOS

VIETNAM
THAILAND

KAMBODSJA

MALAISIA

BANGLADESH

ALIASOMALIO LALMMMASOO LLLALMASO AAMMMM
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Vi fl yr fra Oslo til Nairobi, og buss tar 
oss direkte til hotellet. Turen går nordover 
fra Nairobi til Serena Mountain Lodge i 
jungelen ved Mt. Kenya som er landets 
høyeste fjell (5199 moh).

Vi besøker Lake Nakuru National Park 
og Rift Valley og gjør et par korte stopp 
for å se på kaffe- og teproduskjon. 
Lake Nakuru er «hjemsted» for millioner 
av fl amingoer og over fi re hundre 
forskjellige fuglearter. Vi skal kjøre rundt 
Nakuru-sjøen, og kan få oppleve dette 
yrende fuglelivet. I nasjonalparken er 
det en rekke store hjortedyr, neshorn, 
sebraer, løver, leoparder, bavianer, 
fl odhester og ørner m.m. 

Masai-folket bor og har bodd i hundre-
vis av år i sine karakteristiske hytter av 
tørket leire og kumøkk. Vi får se deres 
spenstige folkedans med høye hopp, og 
det blir omvisning og mulighet til å gjøre 
gode kjøp av lokalt håndarbeid etter 
aktiv pruting i landsbyens «butikk». 

Alle «de fem store» holder til i Masai 
Mara, og hvis vi er heldige, får vi se alle 
disse fem dyreartene – løve, elefant, 
leopard, gepard og nesehorn – som 
kalles «the big fi ve», ikke fordi de er 
størst, men fordi man ble en «stor» jeger 
i kolonitiden hvis man greide å felle alle 
disse fem! Vi reiser sakte vestover til 
Masai River, grenseelven mellom Kenya 
og Tanzania,  hvor krokodillene ligger og 

venter for å få seg et måltid mat når 
gnuen krysser elva på sin vandring over 
Serengeti-slettene. 

Vi kjører gjennom Kenyas kornkammer 
med store åkrer av hvete og bygg. 
Vi kan oppleve hundretusener av 
sebraer, gnuer og alle de andre dyrene 
som er på vandring på denne tiden av 
året. Verken ord, eller fi lm for den saks 
skyld, kan beskrive den opplevelsen, 
stemningen og synsinntrykket det er å 
befi nne seg midt i dette naturens
eventyr med 1672 km2 uberørt villmark.

ØR SUDAN ETIOPIA

SOMALIA

KENYA
UGANDA

TANSANIA

Safari og opplevelser!

KENYA

0b 8 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisen Oslo – Nairobi t/r, fl yavgifter (pr. des 18, kan 
endre seg) overnatting på hotell/lodger.  Måltider slik 
det fremgår av programmet. Engelsktalende lokal guide, 
felles transport, 6 personer i hver bil. Sightseeing, besøk 
og parkavgifter til nasjonalparker slik det fremgår av 
programmet. Norsk reiseleder. 

Pris fra 
Oslo: 29.980,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer 
på forespørsel. 
8.490,- enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Tips. Vaksiner. Drikke. Visum til Kenya, USD 50,- (fra 16 år)
Andre måltider som ikke står som inkludert.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Reiseleder: Øystein Ramberg. 

Vi besøker Kenya i den aller beste tiden, 
under «migrasjonen», når millioner av dyr 
samles i Masai Mara! 

YANMAR

LAOS

VIETNAM
THAILAND

KAMBODSJA

MALAISIA

H

Ferie med mening! 

THAILAND

0b 15 dagers tur 
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisene Oslo – Bangkok t/r og Bangkok—Chiang Rai t/r. 
Overnatting i dobbeltrom. Måltider slik det fremgår 
av programmet. Norsktalende lokal guide.  
All felles lokal transport i Thailand. Norsk reiseleder. 
Sightseeing og besøk inkl. inngangsbilletter slik det 
fremgår av programmet.

Pris fra 
Oslo: 15.500,-

17.500,- Barn på rom med foreldre  

15.500,- under 4 år i foreldrenes seng. 
(Endring i fl yskatten kan forekomme.) Ikke 

inkludert:
Tips. Vaksiner. Drikke. Andre måltider som ikke står som 
inkludert.

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
2.500,- for enkeltrom.

Reiseleder: Helene Helvig (møter dere i Thailand).

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår.

Vi fl yr fra Oslo til Bangkok og tar inn 
på vakre Park Plaza, et fi nt hotell, med 
takbasseng og super beliggenhet.

Sightseeing: kanaltur på elvene i 
Bangkok, innblikk i Thailands hverdags- 
liv langs elvene, kontraster til de høye 
skyskraperne, stoppested Grand Palace, 
Thailands arkitektoniske mesterverk og 
monarkenes tidligere hoffsted. 

Videre går turen nordover til vakre Chiang 
Rai med fl y. Derfra kjører vi til Wiang 
Inn, et fl ott hotell med bra beliggenhet; 
gåavstand til nattmarkedet, et stort 
utvalg caféer og fl ere massasjesteder. 

Vi får oppleve arkitektur i særklasse; 
Det hvite tempel er Chiang Rai’s 
fl otteste monument, et fascinerende 
kunstverk, utviklet av Thailands mest 
kjente billedkunstner Kositpipat. 
Videre tar vi turen til Doi Chang, en 
vakker te-farm. 

Vi deltar på bønnemøte knyttet til 
Agenda 1 nettverket i Chiang Rai. En 
herlig menighet, som bor i et område 
omringet av fjell og rismarker. Flertallet 
av medlemmene lever av jordbruk. 
De er spesielt kjent for dyrking av sin 
ekstremt smakfulle ananas, elsket over 
hele Thailand. Vi får komme tett på 
thaikulturen, og får nyte lunsj med 
lokale kristne. 

Tur til den verdensberømte grotten, 
Tham Luang, hvor fotballaget, kjent 
fra nyhetene, satt fast. 

Fly tilbake til Bangkok og videre med 
buss til den kjente strandbyen Hua Hin. 
Her får en nyte det typiske turistlivet 
med god mat, eksotiske varer og høy 
solfaktor. Avslappende dager på stranda.

For den eventyrlystne er det muligheter 
for tur til elefantpark, vindsurfi ng, ATV-
kjøring og hesteridning (ikke inkludert). 

Tilbake på Bangkok, hvor det blir tid til 
en siste shoppingrunde før reisen hjem.

Smil til verden og Thailand smiler til deg! Bli med på en avslappende, men 
opplevelsesrik reise gjennom et av sør-øst Asias vakreste land, sommerens 
fl otteste feriemål.

24. - 31. august24. juni - 8. juli
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Sentral-Asias berømte 
silkeveisbyer 

USBEKISTAN

Soloppgang og tropenatt 

MADAGASKAR

4. - 13. oktober4. - 19. oktober

I hovedstaden Tasjkent rusler vi til 
Khast-Imam Square – det hellige hjertet 
av byen. Her ligger moskeer og koran-
skoler. Om det blir tid, besøker vi også 
Tasjkents største marked, Chorsu- 
basaren og byens berømte metro. 

Med bil kjører vi gjennom den vakre 
Ferganadalen, som er kjent for sin 
produksjon av bomull, silke og 
keramikk. Det blir stopp underveis for 
å nyte den vakre naturen, byen Kokand 
og den lille landsbyen Rishtan før vi 
ankommer Fergana. 

I Margilan skal vi få møte Ikat vevere før 
turen går videre med hurtigtog til den 

hellige byen Bukhara. Byen som ligger 
midt i Kyzylkum-ørkenen. Arkfestningen 
med sine høye murer dominerer byen. 
Her ligger også Ismail Samanid-
mausoleet, en av de vakreste bygnin-
gene i Sentral-Asia. Om kvelden blir 
det underholdning med lokal dans og 
musikk.

Turen går til Sitorai-Mokhi-Khosa-
palasset. Palasset tilhørte den siste 
styrende emiren av Bukhara. Deretter 
går turen til byens treskjærermuseum, 
Abdulaziz Khan Madrassah, før det blir 
dukketeater (på engelsk) på Kukeldash 
Madrassah. 

På vei til Samarkand stopper vi for å 
besøke Gijduvan keramikkverksted. Vi 
baker brød på den tradisjonelle måten, 
og vi får se lokal keramikk-kunst. 
Dagen avsluttes i Samarkand, «juvelen 
i ørkenen». Neste dag går turen går til 
Registanplassen (”Sand-Plassen”), 
som regnes som den fl otteste og mest 
berømte plassen i hele Sentral-Asia. Det 
var her kamelkaravanene stoppet, hvor 
kjøpmennene la ut sine varer på tepper i 
håp om å gjøre en god handel. 

Før vi forlater Samarkand, besøker vi et 
papirverksted. Turen tilbake til Tasjkent 
går med tog. Her blir det en kort natt før 
vi setter oss på fl yet tilbake til Norge. 

Bli med på en tur til et litt ukjent og utilgjengelig land med en rik og spennende 
historie. Vi skal møte ulike lokale håndverkere, få et innblikk i livet deres og få 
lære litt om den tradisjonelle måten de produserer produktene sine på.

Madagaskar, verdens fjerde 
største øy, lokker med kilometer-
vis av hvite strender, unike 
nasjonalparker og noen av 
verdens merkeligste dyrearter. 

Etter første natt i hovedstaden 
Antananarivo reiser vi sørover til 
Antsirabe. Turen går gjennom et vakkert 
og særpreget landskap, aktivt landbruk 
og yrende folkeliv.

Antsirabe har i generasjoner vært sentrum 
for norsk misjon på Madagaskar, og her 
lå den norske skolen. Nå kommer vi til 
et fl ott og pulserende kurs- og kultur- 
senter med både norske og gassiske 
studenter. To hele dager til å utforske byen. 

Turen går videre sørover, et stopp i 
treskjærerbyen Ambositra. Ankomst 
regnskogen og Ranomafana nasjonal-
park i løpet at ettermiddagen. Mulighet 
til en kvelds- og morgentur.

Fianarantsoa, skole- og universitets by, 
er neste stopp. Overnatting på et koselig 
hotell litt utenfor byen. Stedet har sjarm, 

og maten er god! Et besøk blant annet 
til presteskolen. 

En fantastisk biltur sørover til Baraland 
og Isalofjellene. Vi besøker natur-
reservatet Anja. Er vi heldige, så får vi 
se og oppleve ringhalelemurene, gjemt 
i tett skog mellom fl otte fjell. 

Isalo-fjellene møter oss med sine fl otte 
formasjoner. Det blir tid til en fi n fottur 
og et friskt bad.

Reisen videre går ut til kystbyen Tulear, 
på veien ser vi baobab-trær. Vi kjenner 
varmen og sjølufta. Misjonsstasjonen 
fra 1800-tallet er byens eldste hus, 
bygd av norsk tømmer. 

Ifaty – bare navnet skaper sydhavs-
stemning for dem som kjenner denne 
paradisperlen nord for Tulear. Der skal 
vi bo ved stranda og bade og dykke i 
azurblått hav, fylt av fargerik tropefi sk 
omkring korallrevene.

Men alle eventyr tar slutt, også vårt. 
Vi fl yr tilbake til hovedstaden 
Antananarivo hvor vi besøker noen 
av byens attraksjoner, før vi setter oss 
på fl yet tilbake til Norge.

KASAKSTAN

AN AFGANISTAN

KIRGISTA

TAJIKISTAN
TURKMETISTAN

UZBEKISTAN

0b 16 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Stavanger – Antananarivo t/r, fl yavgifter 
(pr. des 18 kan endre seg), all felles lokal transport på 
Madagaskar, overnatting i dobbeltrom inkludert 
fullpensjon med mineralvann på Madagaskar 
og norske reiseledere.

Pris fra 
Stavanger: 27.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 

4.400,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Visum, vaksiner, forsikringer, tips, annen drikke, øvrige 
måltider og inngangspenger og guide til nasjonalparker   
og andre attraksjoner. 

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Turteam: Liv Kirsti og Ronald Mong.

0b 10 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Flybillett Oslo – Tasjkent t/r, fl yavgifter (pr. januar 19 kan 
endre seg), all felles transport i Usbekistan, overnatting i 
dobbeltrom inkludert frokost, inngangsbilletter til nevnte 
attraksjoner og deltakelse på ulike masterklasser, en fl aske 
med vann pr. dag, engelsk talende lokal guide, norsk reise-
leder. Andre måltider slik det fremgår av programmet.

Pris fra 
Oslo: 18.600,-

Pristillegg: 3.100,- for enkeltrom. Ikke 
inkludert:

Visum, vaksiner, forsikringer, tips, øvrige måltider, annen 
drikke, gebyrer for å ta bilde av monumenter o.l.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Reiseleder: Tove Stang Karlsen.

MADAGASKAR

SEYCHELLE
TANSANIA

MALAWI

MOSAMBIK
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EGYPTA

TYRKIA

JORDAN

HELLAS

ddelhavet
I

SYRIA

ISRAEL

KYPROS

Historiske

EGYPT
Et spennende land med store variasjoner 
i møte med mennesker og natur, og et 
rikt dyre- og planteliv. Det er i år 175 år 
siden NMS startet arbeid i Zululand. 

Vi ankommer Cape Town som er 
omringet av majestetiske fjell og har et 
yrende folkeliv. Table Mountain er et 
platåfjell 1000 moh med imponerende 
utsikt over byen og havet. Kystlinjen med 
Champman’s Peak og Kapp-halvøya er 
en opplevelse. Robben Island med 
fengselet der Nelson Mandela satt 
fange i 18 år står også på programmet. 
Kirstenbosch botaniske hage er kjent 
for sjeldne og endemiske arter og fl ott 
blomsterprakt.  Dagstur til Stellen-
bosch og sjarmerende Franschhoek. 
Det er mange vingårder i dette området.

Vi fl yr til Durban med besøk i tropisk 
botanisk hage, indisk marked, VM 
stadion og et av verdens største 

akvarier, uShaka Marine World, før 
turen går videre til Zululand med  
Eshowe og området der NMS startet 
sitt arbeid for 175 år siden. Vi blir med 
på lokal gudstjeneste i området. 
Her skal vi bo i og oppleve Shakaland 
kulturlandsby. Turen fortsetter nord-

over til St Lucia, en liten koselig by i 
tilknytning til  iSimangaliso Wetland 
Park. Det blir Safari til Hluhluwe-Im-
folozi National Park der vi møter the 
Big5 - løver, leoparder, elefanter, bøfl er 
og nesehorn, og mange andre villdyr. 

Vi skal også på cruise på innsjøen 
St Lucia for å se krokodiller og fl od-
hester i deres naturlige element. Cape 
Vidal byr på mer imponerende dyreliv, 
spektakulære innsjøer, skog, fugleliv og 
vidunderlig langstrakt kystlinje mot 
Det indiske hav. Turen avsluttes med 
Braai – Sør-Afrikans Barbeque. 

Opplev magiske 

SØR AFRIKA

0b 11 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisene Oslo – Cape Town, Cape Town – Durban, 
Durban – Oslo, fl yavgifter (pr. Nov 18, de kan endre seg).
All lokal felles transport i Sør Afrika, overnatting i 
dobbeltrom, måltider slikt det fremgår av programmet.
Lokal guide, norsk reiseleder, inngangsbilletter, aktiviteter 
og safari ifølge programmet.

Pris fra 
Oslo: 30.950,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer 
på forespørsel.
5.500,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Vaksiner, forsikring, tips, andre måltider som ikke står som 
inkludert, drikke, vinsmaking.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Reiseleder: Jofrid Vigre Braadland.

0- 8 dagers tur  
Turprisen 
inkluderer:

Flyreisene Oslo – Kairo t/r, Kairo – Luxor og Aswan – 
Kairo, fl yavgifter (pr. jan 19, kan endre seg), all felles 
transport i Egypt, overnatting i dobbeltrom/dobbelt-
lugar inkludert fullpensjon. Inngangsbilletter til nevnte 
attraksjonene i programmet. Engelsk talende guide på 
alle sightseeinger. 

Pris fra 
Oslo: 18.600,-

Pristillegg: Tilslutning fra andre byer på forespørsel. 
4.000,- for enkeltrom.

Ikke 
inkludert:

Visum, vaksiner, forsikringer, tips, øvrige måltider, drikke, 
inngangsbilletter til Cheops gravkammer.

Vilkår: På denne turen gjelder spesielle vilkår. Reiseleder: Øystein Ramberg.

SØR ARFIKA

BOTSWANA

ZIMBABWE
NAMIBIA

MOSA

3. - 10. november1. - 15. november

Bli med og opplev noen av Egypts historiske og kulturelle skatter, 
pyramidene, Sfi nksen og Citadellet. Fra Luxor blir det cruise på Nilen.

Det blir først noen dager i Kairo, 
den pulserende storbyen med solid 
historisk sus. 

Vi skal blant annet besøke pyramidene 
i Giza og den eldste pyramiden i Sakkara. 
Turen går også til det egyptiske 
museum, Citadellet, Papyrusinstituttet, 
et veveri og til en av Midtøstens største 
basarer. Vi besøker også det best bevarte 
mastabaer, den eldste type gravkammer 
som var forløperen til pyramidene.

Fra Kairo fl yr vi til Luxor. Vi gjør oss 
litt bedre kjent i Luxor før vi sjekker inn 
på cruisebåten som blir vår base de fi re 
neste nettene. Under vår seiltur på Nilen 
fra Luxor til Aswan går vi i land for å 
besøke blant annet Kongens dal og 
Hatsepsuts-tempelet. Vi seiler gjennom 
slusene i Esna og videre til Edfu, hvor 
det vil være mulighet til å ta seg en 
shoppingtur. I Com Ombo vil det være 
mulig å besøke Krokodille-tempelet 
(for egen regning) eller besøke stedets 
basarer.

Fra Aswan-dammen får vi et 
imponerende skue over damanleggene 
og Lake Nasser. Vi drar innom Phila- 
tempelet før vi drar tilbake til båten og 
seiler videre på Nilen. En av kveldene 
om bord blir det underholdning av 
nubiske dansere. Fra Aswan fl yr vi
 tilbake til Kairo og videre til Norge. 
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Vi er like gode på planlegging av turer for vennegrupper 
og bibelgrupper som for fi rma og familier. Faktisk så 
gode at om lag halvparten av våre reisegjester hvert år 
kommer fra skreddersydde opplegg. Det er vi litt stolt av.

Vi bruker både faglige kunnskap og kjennskap til 
markedet for å legge opp et best mulig program for deg 
og din gruppe. Vi får jevnlig oppdatert førstehånds-
kjennskap til ulike reisemål gjennom våre agenter og ved 
egne reiser. Gjennom om lag 40 år som turoperatør har 
vi opparbeidet oss både kompetanse og kontaktnett.

SKOLE- OG STUDIETURER
Plussreiser har solid kompetanse på skole- og studieturer. 
Vi arrangerer turer for ungdomskoler, videregående 
skoler, høyskoler, folkehøyskoler og bibelskoler.

Det er viktig for oss at alle har både et godt faglig og 
sosialt utbytte av turen. Våre stedlige representanter 
legger til rette for et program som er både interessante 
og har et riktig innhold i forhold til læreplaner.

Ring oss på 70 17 90 00 eller send en e-post til post@plussreiser.no så hjelper vi deg gjerne.

Turene presentert i denne katalogen omtaler vi gjerne som ferdigsydde 
påmeldingsturer. Men visste du at Plussreiser hvert år også skaper en 

mengde ulike gruppeturer for foreninger, kor, skoler, aviser og nærradioer? 

I regi av Plussreiser deltar hvert år 3500 gjester på

SKREDDERSYDDE REISER

Med reiseforsikring fra Knif Trygghet er du forsikret på turer 
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SUPERSPEED TIL DANMARK
SuperSpeed bringer deg 
hurtig og komfortabelt 
mellom Norge og Danmark. 
Flere spisesteder, spennende 
taxfree-butikker og et 
moderne interiør, gjør over-
farten til en god opplevelse. 
Kristiansand–Hirtshals 
3 timer og 15 minutter. 
Larvik–Hirtshals 3 timer 
og 45 minutter.

SNARVEIEN TIL SVERIGE
Med våre to skip tar turen fra 
Sandefjord til Strømstad 2,5 
time. På reisen kan du slappe 
av med god mat og drikke 
i våre restauranter. I tax-
free-butikkene handler 
du til rimelige priser.

EKTE CRUISE FRA OSLO
Våre to cruiseskip, Color 
Magic og Color Fantasy har 
daglige avganger mellom 
Oslo og Kiel. Reis på 2-døgns 
cruise, eller få den beste 
starten på bilferien i Europa. 
Om bord kan vi tilby 12 
restauranter og barer, spa 
og treningssenter, badeland, 
komfortable lugarer, inter-
nasjonale show og mye mer.

Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorar

colorline.no | 810 00 811

OSLO

SANDEFJORD
LARVIK

KRISTIANSAND

HIRTSHALS

KIEL

STRØMSTAD

Color Hybrid blir verdens største plug-in hybridskip og skal settes inn på ruten 

mellom Sandefjord og Strømstad. Velkommen om bord juni 2019.

COLOR HYBRID
PLUG-IN HYBRID SHIP

Finland og Åland

Vi seiler:
Stockholm–Mariehamn–Helsingfors

Stockholm–Mariehamn–Åbo

Kapellskär–Mariehamn

Helsingfors–Tallinn

Bestill din reise hos ditt lokale reisebyrå eller hos Viking Reiser AS på telefon 23 00 34 80.

Vi kjenner mange fl otte reisemål i Norge 
og resten av Europa

Kontakt: 

E-Post: post@si-buss.no  • Telefon: 990 34 685 • si-buss.no
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Telefon 70 19 07 03

Tlf.: 35 05 05 02  \\  Ingrid Slettens veg 20, 3840 Seljord
www.aarnesgruppen.no

Der nye ideer og norsk 
tradisjonsmat møtes 

Tlf: 67 80 87 50

Prøv ett 
nummer 

gratis!
www.agenda316.no

Tro og engasjement

MISJONSTIDENDE

Vil du ha 
MT GRATIS i 
postkassen? 
Send SMS 
med NMS 
MT til 2490.

Telefon: 70 10 30 30 

www.d-a.no 

VERED  HASHARON
TRAVEL & TOURS SINCE 1965

6793 Innvik – Tlf: 57 87 49 90

www.innvikfj ordhotell.no

Johan R. Sunde AS
6037 Eidsnes

HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT
k u r s -  o g  k o n f e r a n s e s e n t e rKAFE & SPISERI AS

DOMBÅS 

®

MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

BRUMUNDDAL

WOODHOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

FRICH´S KAFE & SPISERI AS 
DOMBÅS AS • TLF: +47 61 24 10 23
FRICH´S MOTELL & SPISERI 
OPPDAL AS • TLF: +47 72 40 06 40
FRICH´S MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS • TLF: +47 46 42 01 02

FRICH´S HOTEL & SPISERI
ALVDAL AS • TLF: +47 62 48 71 33
WOOD HOTEL HOTEL & SPISERI
BRUMUNDDAL • TLF: +47 48 11 02 00
PEER GYNT HOTEL & SPISERI
VINSTRA • TLF: -47 61 29 67 49

DALE – GUDBRANDS GARD
SØR FRON • TLF: +47 91 15 89 38
FRICH´S SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER • TLF: +47 48 11 06 00
FRICH´S MOTELL & SPISERI
RUDSHØGDA AS • TLF: +47 62 35 50 50

Din veiviser i Israel

Kan du tenke det,  
kan vi trykke det.

kai-hansen.no

Kontakt Harald Haraldsen, mobil: 95064401 
mail: harald@sorlandsreklame.no
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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
Bruk den utdelte merkelappen fra Plussreiser til å merke din 
bagasje. Skulle noe komme bort, eller du glemmer noe i 
bussen/fl yet, 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 fl y-
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 halv  pensjon. På turene 
til Syden kan opplegget variere fra leilighetshotell hvor ingen 
måltid er inkludert, til vanlige hotell hvor frokost er inkludert 
eller «all inclusive» NB! Studer «Fakta om turen», her vil det 
stå spesifi sert 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 
fi nne navneliste som viser hvem som er med på «din» tur.

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

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

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

Ved reiser i Europa bør du i tillegg ha med deg Europeiske 
Helsetrygdekort.

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

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

GI BESKJED HJEMME
om at de kan ringe vårt hovedkontor i Ålesund dersom de må 
ha tak i deg i løpet av turen. Våre dyktige kontormedarbeidere 
vet til enhver tid hvor gruppa befi nner seg, og vil kunne 
formidle kontakt så raskt det er teknisk mulig. 

VALUTA
Ta ikke med større kontantbeløp på turen. Vi anbefaler 
VISA-kort. Det er svært anvendelig i de fl este land.  Et mindre 
beløp i kontanter for hvert land du skal besøke, er lurt å veksle 
inn før du drar hjemmefra. Snakk med din bank.

Litt praktisk informasjon

Hva er en gruppereise med Plussreiser?

Vi ønsker at et turopplegg i kristen regi  skal preges av de verdiene som står sentralt i den 
kristne tro. Med et slikt begrep ønsker vi å signalisere at våre turer skal preges av miljø og 
omgangsformer som viser nestekjærlighet og omsorg, hensyn og respekt. 

Hva vil det egentlig si å være med Plussreiser på en gruppereise? Er det annerledes enn å 
reise på egen hånd? Ja, en gruppereise er nettopp for deg som ønsker å oppleve fellesskap, 
trygghet og glede sammen med andre. 

På våre turer under «Bibelferie i Syden», «Bussturer i kristen 
regi» og noen av våre opplevelsesturer, vil det være samlinger  
med god forkynnelse og fellessang. På disse turene er der 
mulighet for at du kan be om personlig samtale og forbønn.

På våre andre turkonsept er gjerne den kristne profi len at du 
møter misjonshistorien på steder du besøker, møter lokale 

kristne mennesker og kirker. På denne måten blir også troen 
og tanken utfordret og beriket. Vi ønsker at du i et kristent 
fellesskap skal få oppleve god ferie med mening og innhold.
Vi skal gi våre kunder gode opplevelser med mening og 
innhold, uavhengig om det er ferietur eller bestillingstur. 
Vår organisasjon er bygd på de kristne verdier. Vi arbeider 
for at alle turer i vår regi skal gi kundene mer enn ferie.

Alt er ferdig planlagt av oss som turoperatør på forhånd. 
Hotellene er bestilt og venter med måltider, og vi får over-
nattinger i gode senger. Busser, ferjer og fl y av beste standard 
er bestilt. Utfl ukter er planlagt og ferdig arrangert. Reise-
teamet er med hele tiden og gir deg den trygghet du trenger. 
Selvsagt får du også tid på egenhånd. Vi trenger ikke gå i 
fl okk hele tiden. Du velger selv hvor mye du vil være med 
på av de aktiviteter som tilbys.

FELLESARRANGEMENT
Turteamet vil på alle turer arrangere felles utfl ukter, møter, 
måltider osv. Du velger selv hva du vil være med på.  Alt er 
ment å være et tilbud. Frivillighet legger vi stor vekt på.

STANDARD
En gruppereise skal ha god standard. Det gjelder busser, fl y, 
hoteller, ferjer osv. En individuelt reisende kan utvilsomt fi nne 
enklere standard og dermed billigere reisemåter. Vi ønsker 
ikke at turen skal være en luksusreise, men vi vil at du skal få 
oppleve noe utover hverdagen hjemme, både i standard og 
innhold.

PROFIL
En gruppereise med Plussreiser har en kristen profi l. I alt vi 
foretar oss ønsker vi å stå i samme tradisjon som våre eiere. 
Og alle som kjenner dette miljøet, vet at det består av en 
fi n kombinasjon av «alvor og humor». Et friskt miljø hvor 
det også er plass for de åndelige dimensjoner.

PRISPROFIL
Plussreiser har bevisst ikke lagt seg på en billig profi l. Vi ønsker 
at våre turopplegg skal ha god kvalitet, og kvalitet koster. 
En turpris skal også inkludere mest mulig, så det ikke blir 
for mange tillegg underveis.

REISELEDEREN
Reiselederen er turens praktiske leder. Han/hun vil lede 
gruppen og legge til rette alt det praktiske på reisen. Inn-
sjekking på hoteller og ferjer, ordne med utfl ukter og billetter, 
arrangere fellesmåltider, møte- samvær osv.  Reiselederen vil 
også orientere om de land og områder som vi reiser gjennom. 
Men vi understreker at reiselederen er ingen lokalguide som 
vet alt om alle steder. Lokalguider leier vi inn der vi mener 
det er aktuelt (for det meste i større byer, Israel, Kina og i 
Syden). Reiselederen kan ikke være reisefølge for den enkelte 
turdeltaker. Han/hun skal gi samme service til alle. Du må 
derfor kunne hjelpe deg selv i det daglige, for eksempel bære 
din egen bagasje. De som har pleie hjemme, og/eller støtte-
kontakt må også ha disse med på tur. Dersom noe spesielt 
oppstår i løpet av turen, vil selvsagt reiseleder stille opp. Ja, 
det er nettopp derfor han/hun er der. Reiseleder tar gjerne 
imot både ris og ros underveis. Det er et godt samspill mellom 
turdeltaker og turteam som gjør turen vellykket og god.

TURPREDIKANTEN
På fl ere av våre turkonsepter har vi med en forkynner, prest 
eller predikant, som skal formidle Guds ord gjennom bibel-
timer, andaktsord, bønn og tema. Denne personen er også til 
disposisjon for samtaler, sjelesorg og forbønn. Forkynneren 
er med i turteamet og er med og bygger et hyggelig miljø på 
turen. Det vil gå fram i programmet hvilke turer som har 
oppsatte bibelsamlinger. Men under kapitlet Bibelferie i 
Syden, Bussreiser i kristen regi er det alltid med en forkynner. 
På de andre turene er det mindre forkynnelse med kortere 
andakter, ord for dagen, konserter og kirkebesøk.

Hva er reiser i kristen regi?
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Personalpresentasjon

Signe Solås
971 89 350
signe@plussreiser.no
 

Hildegunn Sørhaug
416 86 730
hildegunn@plussreiser.no
 
 

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

John Edvard Olsen
918 12 053
john.edvard@plussreiser.no
 
 

Øystein Ramberg
901 80 093
oystein@plussreiser.no

Odd Arne Berge
475 15 580
odd.arne@plussreiser.no

Aud Kindervåg Halsne
400 44 780
aud@plussreiser.no

Kurt André Henriksen
990 44 340
kurt.andre@plussreiser.no

Steinar Kristiansen
928 89 966
steinar@plussreiser.no

Gerd Standal Volle
907 14 861
gerd@plussreiser.no

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

Sissel Stokset
907 42 947
sissel@plussreiser.no

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

Julie Helene Hellevik
907 82 105
julie@plussreiser.no

Harry Wiig Andersen
932 27 550

Mona Nordstrand
404 15 171
mona@plussreiser.no

Corina Klokk
473 11 889
corina@plussreiser.no

Geir Sandvik
99 03 46 85
geir@plussreiser.no
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Vilkår

GENERELLE VILKÅR

Plussreiser sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” 
av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt 
”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke 
Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldende fra 01.01.15.

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, over-
nattingssted, 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 salgsrepresentanter 
i Haugesund og Stavanger. Du regnes som påmeldt når din 
bestilling har nådd oss. Om du ønsker å trekke deg fra en 
tur gjelder generelle avbestillingsregler selv om du ikke har 
betalt inn depositum/turpris. Etter påmelding vil kunden 
motta en bekreftelse med en to-delt faktura fra Plussreiser. 
Én del for depositum og én del for hovedbeløpet. 
(Er påmelding senere enn 7 uker før avreise betales hele 
turen under ett).

FORBEHOLD OM PRISENDRINGER

Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta 
om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var 
gjeldende medio januar 2018. 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 
fl yskatter 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 fi re uker etter 
hjemkomst.

GENERELLE AVBESTILLINGSREGLER

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

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

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

NB! MANGE AV VÅRE TURER 
HAR SPESIELLE VILKÅR 

– disse er tydelig merket i turfakta i hver enkelt tur-
presentasjon. Reglene sendes ved bestilling eller ved 
forespørsel. Oppdaterte vilkår fi nnes til enhver tid på 
nettsiden til Plussreiser

AVBESTILLINGSFORSIKRING KJØPT 
HOS PLUSSREISER 

Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved 
påmelding og betales samtidig med depositumet. 
Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at 
depositum er innbetalt.  Den blir ikke refundert ved 
avmelding. Pris på avbestillingsforsikring er 5% av turpris, 
minimum kr. 500.

Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos 
den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller 
nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, 
svigerforeldre eller søsken). Dette må bekreftes med 
legeattest som må fremlegges senest 1 måned etter 
avreisedagen. 

GARANTIER

Vi tar forbehold om trykkfeil i katalogen. 

Alle priser er  oppgitt i norske kroner dersom ikke annet er spesifi sert.

Kontaktperson for årets turproduksjon er Aud Kindervåg Halsne.



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

Agenter:
Kontakt/Info: Rogaland  •  Klaus Muff: 905 72 806  •  Jakob Middelthon: 51 53 06 33
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www.plussreiser.no  •  e-post: post@plussreiser.no      

Husket 
reiseforsikring?

Vår reiseforsikring gjelder både 
ferie og jobbreiser. Hos oss er også 
ulykke, avbestilling og reisegods 
inkludert. Bestill på sbm.no eller ring 
kundeservice - tlf 70 11 30 00.
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Returadresse: Plussreiser, Vasstrandveien 1, 6011 ÅLESUND


