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DER DET SKJEDDE, OG DER DET SKAL SKJE! 

HØSTFERIE I ISRAEL!  



Er du interessert i Israels land, folk, histo-

rie og kultur, og har lyst til å oppleve 

«landet der det skjedde, skjer, og der det 

kommer til å skje» som du kjenner fra 

Bibelen? Er du opptatt av dagens situasjon 

i Midt-Østen og har lyst på en opplevel-

sesferie kombinert med to gode dager i ro 

i Jerusalem og ved Middelhavet? Se og 
oppleve nye steder i Landet? Da er 

dette turen for deg!  

I løpet av oppholdet får du oppleve mange 

interessante steder og treffe interessante 

personer i Landet.  

Og om du har vært i Israel mange ganger 

før, vil dette være en tur hvor du vil få 

oppleve nye steder, som du nok aldri 

har sett eller opplevd før! Kom og bli 
med!  
 

Vi besøker bl.a. Jerusalem, Galilea og 

Genesaretsjøen, Dødehavet, Jordanelven, 

Judea og Negev ørkenen, Emek Haelah, 

«Goliats grav», Tel Azaqa, Tel Lachish og 

mange flere steder som vi kjenner fra bi-

belfortellingene.  

Vi avslutter med flotte dager like ved Mid-

delhavet. Det blir Bibeltimer. For  den 

som liker å bade skal vi gjøre det ytterste 

slik at det blir anledning til å bade både i 

Genesaretsjøen, Middelhavet og Dødeha-

vet / Salthavet. 

 

Litt om reiselederne: 
Charles og Bente Irene Hansen er 

begge forkynnere, og Charles er også rei-

sesekretær i bevegelsen Ordet & Israel, og 

har vært reiseleder til Israel mange ganger.  
 

Ariel Frøytland er koordinator i stiftel-

sen; 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. Ariel 

studerer nå til å bli autorisert guide, ved 

et av landets Universiteter. 

DAGSPROGRAM: 
Dag 1, lørdag 1. september      
UTREISEDAG NORGE – ISRAEL  
Vi har avreise med Turkish Airlines fly fra 

Oslo via Istanbul til Tel Aviv. På flyplassen 

i Tel Aviv står buss og venter for å kjøre 

gruppen til vårt hotell i Jerusalem:  

Hotel Montefiore, Jerusalem (i hjerte 

av byen, like ved Ben Yehuda gågate). Her 

skal vi nå bo de neste seks nettene. 

 
Dag 2, søndag 2. september:         
JERUSALEM  
Tenk at vi er i Guds by Jerusalem. Vi star-

ter dagen med et besøk på en av byens 

flotteste panorama utsikter; Armon Ha-

natziv, så til Rachels høyde, med utsikt til 

Betlehem og hyrdemarkene. Vi reiser til 

Israels Museum, og seg på modellen av 

Jerusalem, slik byen så ut i år 66 e.kr. Da-

gen avslutter vi ved og på en annen fantas-

tisk utsikts plass; på profeten Samuels 

grav. Gledes fjellet, som korsfarerne kalte 

plassen, år 1099 e.kr.  En uforglemmelig 

dag, og flott start på vår tur i Landet.  

Kl. 20.00 Etter middagen blir det en kort 

info-samling. 

 

Dag 3, mandag 3. september:       
JERUSALEM 
Vi starter tidlig i dag, for i dag skal vi få se 

store deler av Jerusalem. Et virkelig høy-

depunkt på turen! Vi starter med panora-

mautsikten i fra Oljeberget over byen, og 

ser bymuren og Tempelplassen godt her 

ifra. Deretter besøker vi «Alle Nasjoners 

Kirke», før vi stiger opp på Sions berg, for 

å se bl.a. Kong Davids grav og 

«Øvresalen» hvor Jesus holdt nattverd 

med sine disipler (Mark. 14.13, Luk. 22.10-

38, Matt. 26.17-29, Ap.gj. 1.13, og Ap.gj. 2 

Pinse). Så går vi inn i Gamlebyen og star-

ter for fullt vår oppdagelsesferd i det helt 

unike Jerusalem. Vi vandrer gjennom Car-

do gaten, som var hovedgaten i Jerusalem 

for 2000 år siden. Besøker Vestmuren / 

Klagemuren. Vandrer deler av Via Doloro-

sa, til Gravkirken (Matt. 27.33-57, 28.10), 

og selvfølgelig besøker vi de fargerike og 

uforglemmelige basargatene i byen!  

Et langt liv er ikke nok til å få se alt i Jeru-

salem. I dag har du fått sett og «smakt» litt 

på det som er et minimum ved et besøk 

her! Og får vi mulighet til mer, vil det bli 

flettet inn gjennom dagen. 

 

Dag 4, tirsdag 4. september:         
JUDEA ØRKENEN – DØDEHAVET 
- NEGEV 

Vi kjører i dag igjennom Judea ørkenen, og 

stiger ned 1200 meter i høydeforskjell til 

verdens laveste plass på jord; Dødehavet. 

Her gjør vi vårt første stopp ved Jesu 

dåpsplass ved Jordanelven, «Kasel El Ye-

hud» rett overfor byen Jeriko. Deretter 

kjører vi forbi Qumran, hvor 

«Dødehavsrullene» ble funnet i 1947 (vi 

stopper ved veien, og gir anledning til å ta 

noen bilder), før vi så reiser sørover langs 

med dette Salthavet, til det kjente Masada. 

Festningen hvor noen av jødene søkte 

tilflukt, da Romerne ødela Tempelet i Je-

rusalem i år 70. Vi skal her få se bl.a. noe 

av det gamle autentiske vannsystemet og 

Herodes Palass.  

Så til Ein Boqeq, hvor den som vil kan 

bade i Dødehavet, her hvor alle kan lese 

hebraisk flytende. På vår veg hjem til Jeru-

salem, kjører vi via byen Arad, og den 

nordlige delen av Negev ørkenen, før vi 

stiger opp igjen og hjem til «Byen av Gull», 

Guds by og Israels evige hovedstad; Jeru-

salem.  

 

Dag 5, onsdag 5.  september:   
DAGSTUR TIL GALILEA. 
NASARET- GENESARETSJØEN-  
JORDANDALEN  
I dag starter vi tidlig. Kjører i fra Jerusalem 

ned til kystsletten, motorvei 6, over Ar-

mageddon sletten, og vårt første stopp 

blir på en fantastisk utsikts plass i Nasaret, 

hvor vi leser og peker ut mange bibelske 

plasser. Så vestover via Kana i Galilea til 

Tabgha 



 

Dag 8, shabbat 8. september:       
FRIDAG VED MIDDELHAVET 
Vi tar shabbat sammen med folket. Har fri 

til virkelig å slappe av, nyte varmen og 

solen, bade i Middelhavet eller i hotellets 

svømmebasseng. Ta med Bibelen, og ta en 

stille stund på byens flotte Strand-

promenade, eller på rommet. Kanskje 

noen vil gå i en synagoge, eller besøke en 

messiansk menighet i byen? 

Bade- og feriebyen Netanya er en by alle 

nordmenn liker svært godt. Nyt dagen. 

 

Kl. 20.30 Etter middagen på hotellet, går vi 

(for dem som har lyst) ut på byen, sam-

men med folket, i det shabbaten går ut, og 

en ny uke starter! 

 

Dag 9, søndag 9. september:        
FRIDAG VED MIDDELHAVET  
Dagen er din, og du har fri til å gjøre det 

du har mest lyst til. Vi bor i kort gangav-

stand til Middelhavet. Hotellet har også et 

flott badebasseng. Tilbudene står i kø, og 

som sagt, reiselederne står klare til å hjel-

pe deg, om du trenger det. Nyt dagen! I 

dag er dagen å handle inn gaver du ønsker 

å ta med hjem og gi til familie og venner. I 

dag skal vi prøve å få til et besøk ved Is-

rael College of the Bible (et av Ordet & 

Israels prosjekter) for dem av dere som 

ønsker å besøke denne Høyskolen, drevet 

av Messianske troende. De neste to dage-

ne er nesten alt stengt i byen, på grunn av 

den jødiske nyttårs høytiden! 
 

Tilbud for dagen:  
Kl. 09.00 Bibeltime II. ved Charles & Bente 

Hansen.  

Kl. 10.30 Vandretur til byens store Market 

(Shukk-Netanya). 

Kl. 20.30 I kveld er det Jødisk Nytt År 

5779, noe vi vil markere på vår kveldssam-

ling, etter høytidsmiddagen på hotellet. 

DAG 10, mandag 10. september: 
FRIDAG VED MIDDELHAVET  
Jødisk nytt år markeres med to høytids 

helligdager etter hverandre. Den første i 

Genesaretsjøen, hvor vi skal besøke Salig-

prisningens berg, Kapernaum (Jesu by), og 

deretter kjøre forbi kjente plasser som 

bl.a. Beit Zaida, Kursi, Ein Gev, så sørover 

forbi Beit Shean, Adam, Gilgal og rundt 

øst for byen Jeriko før vi igjen stiger opp 

til Zion og Jerusalem. En fantastisk dag.  

 

Dag 6, Torsdag 6. September:     
FRIDAG I JERUSALEM 

Dagen er din, og du har fri til å gjøre det 

du har mest lyst til. Vi bor i Israels hoved-

stad, i hjerte av Landet og det jødiske liv 

og historie, og i kort gangavstand til svært 

mange bibelhistoriske kjente plasser. Til-

budene står i kø, og reiselederne står kla-

re til å hjelpe deg, om du trenger det. Nyt 

dagen! 

Oppsatt tilbud for dagen er;  
Kl.09.00 Vi vandrer gjennom Jerusalems 

gater, til Gordons Golgata og den tomme 

grav, for morgenandakt og nattverd.  

Kl.17.00 Bibeltime I. ved Charles/Bente 

Hansen.  

Kl.20.00 Etter middagen på hotellet, går vi 

ut på Ben Yehuda gaten, og koser oss 

sammen med folket. 

 

Dag 7, fredag 7. september:        
BEIT SHEMESH – EMEK AYELA – 
NETANYA   
I dag blir det mye nytt å se, for trolig 

alle sammen. Stikkord er: Tel Azeqa, By 

under bakken / Beit Guvrin, Edoms land, 

Sakarja, Shaaraym, Emek Ayela, Kong Da-

vid, Goliat og Filistrene. Men først av alt 

starter vi dagen med et kort men svært 

viktig besøk ved Yad Vashem, Holocaust 

minneplassen. Og deretter via Ein Kerem, 

til «Goliats grav», før vi reiser ned på 

kystslettene (Hashvela) og Emek Ayela. 

Deretter til Beit Guvrin, og Tel Lakhish, 

før vi reiser nord-vest over, og til badeby-

en Netanya og hotellet hvor vi nå skal bo 

resten av turen, King Solomon Hotel, 
Natanya. 
 

dag. Nyt dagen, den er din. Varme, sol og 

bading. Middelhavet har enda hele 27 `C J 
 

Tilbud for dagen er:  
Kl. 09.00 Bibeltime III. ved Charles & Ben-

te Hansen. Nyhets-oppdatering v/Ariel 

Kl. 17.00 Bibeltime IV. ved Charles & Ben-

te Hansen.  

 
Dag 11, tirsdag 11. september:    
FRIDAG VED MIDDELHAVET 
I dag er det den andre helligdagen i den 

jødiske nyttårsfeiringen, og det er vår siste 

hele dag i Israel, for denne gang. Nyt den! 
 

Tilbudene for dagen er: 
Kl.09.00 Morgenbønnesamling. 

Kl.17.00 Kort fellessamling, hvor vi opp-

summerer våre opplevelser og tegner inn 

på våre karter hvor vi har vært, samt eva-

luerer litt fra turen. 

 
Dag 12, onsdag 12. september: 
HJEMREISE  
Vi sjekker ut av hotellet og blir fraktet 

gjennom Sharon sletten, og dens fantastis-

ke fruktbare marker, med buss til Ben-

Gurion flyplass i Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, 

på gjensyn, til Israel for denne gang, og 

gleder oss allerede til neste tur, (om vi får 

leve og Herren dryger, og gir oss enda en 

gang en slik mulighet). 

 

 

Vi skal også få treffe, og bli 
kjent med, flere israelere un-
der turen. Dette blir naturlig 
flettet inn på passende dager 
og kveldssamlinger. Gled dere! 
 

 

Velkommen med på en ufor-
glemmelig tur! 
 
 

Jordandalen 



Turpris  

Grunnpris Kr 19. 570,- inkl. flyavgifter  

 

Prisen inkluderer 
• Flyreisen fra Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 1.660,- (pr. nov. –17, kan endres) 

• Hele rundreisen og 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 

 

Prisen inkluderer ikke 
• Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør med 70 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg; kr 5.490,- 

• Reiseforsikring (alle må ha).  

 
 

Flytider 
TK1752 Oslo—Istanbul 1200 1645 

TK 788 Istanbul —Tel Aviv 1805 2005 

TK 785Tel Aviv—Istanbul 1000 1215 

TK1753 Istanbul—Oslo 1400 1655 

 

Bosteder 

01/9—07/9 Montefiore Hotel, Jerusalem 

07/9—12/9 King Solomon Hotel, Natanya 

 

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortlø-

pende. 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. Prisene er gitt på gjeldende 
tariffer og valutakurser. Vi tar forbehold om programend-

ringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre 

turen. Vi tar også forbehold om endringer i valutakurser, deva-

luering, uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter eller lignen-

de.  

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i 

god tid før avreise.  

 

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på 

www.plussreiser.no  
 

Påmelding på nettet; www.plussreiser.no   

  

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra 

Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· 
Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Via Dolorosa 

Jerusalem 

http://www.plussreiser.no
http://www.plussreiser.no

