FAMILIETUR TIL ISRAEL
3. - 13. oktober 2019
Reiseledere: John Roger Nesje og Ariel Frøytland
Rundreisen avsluttes med fridager i badebyen Eilat.

Er du interessert i Israels land, folk, historie og
kultur og har lyst til å oppleve «landet der det
skjedde» som du kjenner fra Bibelen. Har du
lyst til å se nye plasser i landet? Er du opptatt
av dagens situasjon i Midt-Østen og har lyst på
en opplevelsesferie kombinert med gode dager
i ro ved Middelhavet? Da er dette turen for
deg! I løpet av oppholdet får du oppleve
mange interessante steder, og treffe interessante personer.

DAGSPROGRAM
DAG 1, TORSDAG 3. OKTOBER
Utreisedag Bergen - Tel Aviv
Reise fra Flesland, Bergen til Tel Aviv. Vi
reiser med SAS til Oslo og så videre med
Turkish Airlines kl. 1200 via Istanbul til Tel
Aviv. På Ben Gurion Internasjonale flyplass,
like utenfor Tel Aviv står buss og venter
for å kjøre gruppen til Hotel Metropolitan i
Tel Aviv, like ved Middelhavet.

Vi besøker: Jerusalem, Karmelfjellet, Galileasjøen, Dødehavet og mange flere steder som vi
kjenner fra bibelfortellingene. Vi avslutter med
fridager i Eilat der man kan bade i Rødehavet
eller hotellets svømmebasseng, lytte til bibelundervisning og la alle inntrykkene fra turen synke inn.

DAG 2, FREDAG 4. OKTOBER
Fridag ved Middelhavet, Tel Aviv
Dagen er din, og du har fri til å gjøre det
du har mest lyst til. Vi bor i svært kort
avstand til den flotte badestranden her i
Tel Aviv. Tilbudene står i kø, og reiselederne står klare til å hjelpe deg, om du
trenger det. Nyt dagen!

FLYTIDER
Utreise fra Norge - 3. oktober 2019
SK 252 Bergen - Oslo
09:20 10:10
TK 1752 Oslo - Istanbul
12.00 16:45
TK 788 Istanbul - Tel Aviv
18:05 20:05

Tilbud for dagen:
Kl. 10.00 Kort orientering om muligheten
på og rundt hotellet, Tel Aviv / Joppe by.
Kl. 19.00 Shabbats måltid på hotellet.

Hjemreise fra Israel - 13. oktober 2019
TK 791 Tel Aviv - Istanbul
00:55 03:05
TK 1751 Istanbul - Oslo
07:40 10:30
SK 267 Oslo - Bergen
14:30 15:20

DAG 3, LØRDAG 5. OKTOBER
Jerusalem
Vi starter vår rundtur i Bibelens Land. Vi
stiger opp og besøker Guds by: Jerusalem
med Oljeberget, Kedrondalen, Getsemane, Betesdadam, Via Dolorosa, Golgata og
Vestmuren. Det blir nok tid til shopping i
basargatene også. Turen går også til Gordons Golgata, og på kvelden etter at shabbaten har gått ut, får vi også tid til å shoppe litt og vandret i gatene i Jerusalem. Vi
bor på Grand Court Hotel i Jerusalem.

REISELEDERE
John Roger Nesje er utdannet ingeniør
og er avdelingsdirektør i Rolls-Royce Marine. Bosatt på Sotra utenfor Bergen. Gift
og har fire barn. Driver med Bibelundervisning på fritiden og har vært i Israel flere
ganger, også som reiseleder.
Ariel Frøytland er koordinator i stiftelsen; Lev Leman Israel, som yter hjelp til nye
immigranter i Israel. Arbeidet har pågått
siden 1986. Han har bodd i Israel i mange
år, snakker hebraisk og har vært reiseleder
til landet mange ganger.

DAG 4, SØNDAG 6. OKTOBER
Caesarea, Karmel, Nasaret,
Tiberias
Vi sier på gjensyn til Jerusalem, og reiser
nordvestover via Caesarea til Elias sitt

fjell, Karmel fjellet, ved Haifa, med utsikt
over Megiddosletten (Harmageddon), videre til Nasaret, Kana og ender opp i Tiberias ved Genesaretsjøen (212 meter
under havnivå). Kanskje vi rekker et
kveldsbad. Her skal vi bo i Kibbutz Ginosar.
DAG 5, MANDAG 7. OKTOBER
I, på og rundt Gennesaretsjøen
Vi er ved «Søndagskolesjøen» - Gennesaretsjøen! Vi starter dagen rolig slik at den
som har lyst til det kan få mulighet til et
bad, i det som er Israels eneste ferskvanns
innsjø. Deretter tar vi en båttur på Gennesaretsjøen, før vi besøker Kapernaum
og får se mye av områdene Jesus vandret
rundt i da han var ved denne flotte sjøen.
På ettermiddagen blir det anledning til
handletur i Tiberias by, for den som vil få
shoppet litt også.
DAG 6, TIRSDAG 8. OKTOBER
Jordanelven, Dødehavet, Eilat
Vi forlater Galilea for denne gangen og
reiser nedover Jordandalen. Vårt første
stopp blir Jesu dåpsplass nede ved Jordanelven, nær Jeriko, før vi når verdens laveste
punkt på jord; Dødehavet. Her skal selvfølgelig alle få tilbud om å bade i Dødehavet,
her; hvor alle, kan lese hebraisk flytende☺
Vi tar en god stopp her, slik at alle som vil,
kan få testet flyteegenskapene og smurt
seg inn med "helsebringende" gjørme.
Deretter går turen videre sørover gjennom ørkenen til Rødehavet og Israels sørligste by Eilat. Her bor vi resten av tiden
på Nova Hotel i Eilat sentrum og nyter
dagene nesten som på Bibelcamping. Det
blir soling og bading med tilbud om Bibeltimer, barnesamlinger m.m. Gangavstand
til butikksentrum, handlesenter og badestrand ved Rødehavet m.m. Hotellet har

flotte familierom og stort barnevennlig
basseng.
Eilat har deilig varmt ørkenklima og 360
soldager i året! Vi forbereder oss på Yom
Kippur som starter ved solnedgang i kveld.
Tilbud for dagen:
Kl. 09.00 Et morgen ord og nyhetsoppdatering.
Kl. 20.30 Bibeltime ved John Roger Nesje.
DAG 7, ONSDAG 9. OKTOBER
Yom Kippur - Fridag i Eilat
Fridag. Bibelsamlinger. Alt er stengt. Det
blir soling og bading, og kanskje noen ekstra timer over en åpen Bibel, eller være i
faste og bønn, på denne spesielle dagen
(den store forsoningsdagen). Om kvelden,
når Yom Kipur er over, åpner sentrum til
et yrende liv.
Tilbud for dagen:
Kl. 09.00 Bibeltime ved John Roger Nesje.
DAG 8, TORSDAG 10. OKTOBER
Fridag i Eilat, ved Rødehavet
Dagen er din, og du har fri til å gjøre det
du har mest lyst til, alle dagene vi er i Eilat.
Vi bor i kort gangavstand til de flotte badestrendene langs Rødehavet. Hotellet
har et flott badebasseng. Hva med en
gåtur i ørkenen? Ridetur på kamel eller
hest? Dykke blant tropiske fisk og korallrev i Rødehavet. Tilbudene står i kø, og
som sagt, reiselederne står klare til å hjelpe deg, om du trenger det. Nyt dagen!
Tilbud for dagen:
Kl. +/- 08.00 Ekstratur I; Guidet dagstur
til Petra i Jordan. (Ikke inkl. i prisen, påmelding før vi kommer til Eilat).

Kl. 09.00 Et morgen Ord – Nyhetsoppdatering.
Kl. 17.00 Bibeltime ved John Roger Nesje.
Kl. 20.30 Etter middagen går vi ut på byen
sammen med folket. Det er kvelden før
shabbaten går inn, ved 3 stjerner på himmelen, fredag kveld.
DAG 9, FREDAG 11. OKTOBER
Fridag i Eilat, ved Rødehavet
Bading og fri! Bibelsamlinger. Kanskje en
båttur på Rødehavet (eneste sted i verden
du kan se fire land samtidig fra havet) med
bading fra båten, eller besøke undervannsobservatoriet (disse er ikke inkludert og
koster ekstra). Ellers er det bare å utfolde
seg på badestrendene og dykke etter koraller og akvariefisk (du finner sikkert
Nemo).
Tilbud for dagen:
Kl. 09.00 Bibelhalvtime – Nyhetsoppdatering.
Kl. 10.00 Ekstratur II; Båttur på Rødehavet. Soling, bading i fra båten og grillmiddag inkludert og serveres på båten! En
kjempeopplevelse. (Ikke inkl. i prisen. Påmelding før vi kommer til Eilat).
Kl. 20.30 Etter shabbats måltidet på hotellet; Bibeltime ved John Roger Nesje.
DAG 10, LØRDAG 12. OKTOBER
Fridag i Eilat, ved Rødehavet
Det er Shabbat og siste hele dagen for oss
i Israel for denne gang. Nyt den! Mer soling og bading. Kanskje en fjelltur på Salomonfjellet for de spreke? Kjøre ATV i ørkenen, kameltur, sykkel tur? (koster ekstra). Kos dere!

Tilbud for dagen:
Kl. 09.00 Bibelhalvtime.
Kl. 10.00 Ekstratur III; til Timna parken, og se Tabernaklet i full størrelse
(denne turen er ikke inkludert og koster
ekstra. Påmelding tar vi før vi kommer til
Eilat).
Kl.17.00 Fellessamling, hvor vi oppsummerer våre opplevelser, og tegner inn på våre
karter hvor vi har vært, samt evaluerer litt
fra turen.
På kvelden sjekker vi ut av hotellet og drar
med buss til Ben Gurion flyplass i Tel Aviv.
DAG 11, SØNDAG 13. OKTOBER
Hjemreise
Vi har flyavgang kl. 0055 på natta. Vi reiser
via Istanbul og Oslo på vei tilbake til Bergen. Sier Le`hitra`ot, på gjensyn, til Israel
for denne gang, og gleder oss allerede til
neste tur, (om Herren dryger, og gir oss
enda en gang en slik mulighet).
Vi skal også få treffe og bli kjent med
israelere under turen. Dette blir naturlig flettet inn på passende dager og
kveldssamlinger. Gled dere!

BOSTEDER
03-5/10
05-06/10
06-08/10
08-13/10

Metropolitan Hotel, Tel Aviv
Grand Court Hotel, Jerusalem
Kibbutz Ginosar, Tiberias
Nova Hotel, Eilat

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller.
Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

PRIS VED MIN. 20 BETALENDE
TOTAL 22.950,PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen fra Bergen til Tel Aviv tur/retur
• Flyavgifter kr. 2.095,- (pr nov 18, kan endres)
• Hele rundreisen med alle utflukter 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
IKKE INKLUDERT:
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 80USD
• Drikke til inkluderte måltider
• Enkeltromstillegg kr. 6.850,• Reiseforsikring (alle må ha)
• Eventuelle utflukter som bestilles på turen
Barn fra 2 til og med 11 år vil få en rabatt på
kr. 3.060,- når de bor på rom med to voksne.
Disse barna betaler ikke tipsen som er nevnt her.

Ekstra utflukter:
Det legges opp til tre ekstra utflukter som du kan melde deg på og betale i Israel.
Ekstratur I, til Petra i Jordan. Torsdag 13. oktober. Pris
pr. person USD 220,- pluss USD 135,- for grenseavgifter,
tips og visum til Jordan.
Ekstratur II, båttur på Rødehavet. Soling, bading og full
middag. Fredag 14. Okt. Her kan man velge 2 timers båttur for ca. 20 USD pr. person, eller 4 timers båttur inkludert lunsj til 53 USD pr. person.
Ekstratur III, til Timna Park med Tabernaklet. Tirsdag
11. oktober. Pris pr. person ved minimum 10 personer er
USD 91,- pluss USD 9,- i tips til sjåfør og guide.

BESTILLINGSVILKÅR
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (oktober 2018), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignende.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. Tillegg ved mindre antall reisende.
• Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende.
• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig.

Ved sene påmeldinger kan vi ikke garantere plass på turen.
Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Turen bestilles på plussreiser.no
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

