
2. - 12.mai 2019 // 11 dager  

Turteam: Gunhild og Kjetil Lorentzen  

Rundreise i Bibelens land 



Gravhagen 

Reiseledere: 

Gunhild og Kjetil Lorentzen er   

begge 44 år og bosatt på Tynset i 

Hedmark. Gunhild jobber til daglig i 

barneverntjenesten i Nord           

Østerdalen. Hun er engasjert i sang 

og musikk, menighetsliv, barn og 

ungdom. Kjetil jobber i rus– og         

psykiatritjenesten og er i tillegg  

aktiv som politiker på flere                    

områder. De har to voksne barn. 

Begge er glad i naturen og går mye i 

fjellet. De har vært mange ganger i 

Israel, hvorav bodd et år i Tel Aviv. 

De kjenner landet og kulturen godt, 

og gleder seg til a ta deg med på en                      

uforglemmelig reise, med Bibelen 

som reisehåndbok.  

 

Dag 1 - torsdag 02. mai 

Norge - Israel 

Avreise Gardermoen kl. 09.50 

Ankomst Frankfurt kl. 12.00 

Avreise Frankfurt  kl. 14.00 

Ankomst Tel Aviv  kl. 19.00 

 

Her venter buss som kjører gruppen 

til Joppe og hotell Ruth Daniel      

Residence for middag og overnatting. 

 

Dag 2 - fredag 03. mai 

Joppe - Haifa 

Vi begynner dagen med et besøk i 

Joppe. Vi fortsetter gjennom Tel Aviv 

og kjører til området ved Hadera 

hvor vi besøker den romerske havne-

byen Caesarea Maritima. Vi besøker 

teateret, hippodromen og restene av                 

korsfarer byen. Får vi tid så tar vi 

også med oss akveduktene som førte 

vann fra Karmel berget til havnebyen. 

Vi drar videre nordover til Haifa hvor 

vi kjører opp til utsikten over Bahai 

tempelet. Vi gjør og et annet besøk i 

Haifa før vi setter kursen til Bayview 

hotell i Haifa. 

 

Dag 3 - lørdag 04.mai  

Haifa - Tiberias 

Vi starter på Karmel fjellet og hører 

historien om Elia og Baal profetene. 

Deretter til Nasareth hvor vi besøker 

Nasareth Village, som viser hvordan 

livet var på Jesu tid. Vi fortsetter opp 

på fjellet Precipe hvor tradisjonen 

sier at folket ville styrte Jesus utfor 

stupet. Her har vi en fantastisk utsikt 

over til fjellet Tabor, byen Nain og 

utover den nordre delen av Harma-

geddon sletten. Bussen tar oss så  

forbi Kana hvor Jesus gjorde vann til 

vin, så ned til Tiberias ved              

Genesaretsjøen til hotell Golan for 

overnatting.  

 

Dag 4 - søndag 05.mai 

Områdene ved Genesaretsjøen 

Vi begynner dagen med båttur på  

Genesaretsjøen fra Tiberias til Nof 

ginnosar. Så til byen Magdala hvor 

Maria Magdalena kom fra. Vi                        

besøker også Saligprisningenes berg. 

Herfra spaserer vi ned til Mensa 

Kristi hvor Jesus møtte disiplene 

etter oppstandelsen, før vi besøker 

Kapernaum - Jesu egen by. Etter 

lunsj har vi fritid i Tiberias. 

 

Dag 5 - mandag 06.mai 

Golan og nordre Israel 

Bussen tar oss opp på Naftali fjellet 

langs grensen til Libanon og ned til 

Caesrea Filippi. Her spaserer vi ned 

langs elven til fossen. Bussen tar oss 

så opp på Golan til fjellet Ben Tal 

1.160 m.o.h. hvor vi passerer den 

største druserlandsbyen i Israel. Her 

får vi høre om dramatikken som  

utspilte seg under Yom Kippur                  

krigen i 1973. Vi fortsetter sørover 

Tel Aviv 

Båt på Genesaretsjøen 



langs hele Golan til fredsutsikten 

hvor vi ser utover Genesaretsjøen 

fra Øst. Vi kjører ned Yarmuk dalen 

(Goghopens dal) og tilbake til        

Tiberias og vårt hotell.  

 

Dag 6 - tirsdag 07.mai 

Tiberias - Jeriko 

Vi kjører ned Jordandalen i retning 

av Dødehavet. Vi kjører forbi Bet 

Shean til Sakne med de varme            

kildene (27 grader). Vi besøker også 

Ein Harod kilden hvor Gideon  

plukket ut sine menn til strid mot                

Midianittene ved foten av Gilboa 

fjellet. Vi fortsetter sørover til Qasr 

el Yehud, stedet i Jordan elven hvor 

Jesus ble døpt av Johannes. Vi        

kjører så til Jeriko hvor vi ser       

restene av Jerikos murer og Elisa 

kilden. Overnatting på hotell Oasis i 

Jeriko. 

 

Dag 7 - onsdag 08. mai 

Områdene ved Dødehavet 

Første besøk i dag er i Qumran 

hvor Dødehavsrullene ble funnet. Vi 

fortsetter langs Dødehavet til Ein 

Gedi hvor vi går inn i nasjonalpar-

ken forbi hulene hvor David gjemte 

seg for Kong Saul ved Stenbukk      

kildene og opp til fossen. Er vi                

heldige får vi se steinbukkene som 

beveger seg i stupbratt terreng. Vi 

drar videre til Ein Bokek hvor vi    

bader i Dødehavet. Vi garanterer at 

alle   flyter! Vi kjører så til beduinlei-

ren Kfar Han Hashayarot hvor vi rir 

på kamel. Før vi overnatter på            

beduiner vis.  

 

Dag 8 - torsdag 09. mai 

Masada - Jerusalem 

Vi står opp tidlig og spaserer opp til 

Masada fra ørkenen - rampen som 

romerne bygde for å få med oss   

soloppgangen på Masada - festningen 

hvor selotene forskanset seg mot 

romerne. Vi får høre den sterke   

beretningen og får samtidig se den 

enorme festningen som Herodes  

bygde. Bussen tar oss nå til Jerusalem 

hvor vi skal besøke Davidsbyen,  

Warren Shaft, Gihon kilden og Siloa 

dammen. De som ønsker kan gå  

gjennom Hiskias tunellen - de må ha 

med seg sko som tåler vann og en 

lommelykt. Deretter drar vi til vårt 

hotell Royal Wing. 

 

Dag 09 - fredag 10. mai 

Jerusalem 

Første besøk er Yad Vashem -            

minnesmerket over falne jøder fra 

annen verdenskrig. Deretter drar vi 

til Oljeberget hvor vi har en                      

fantastisk utsikt over Jerusalem og 

områdene omkring. Vi spaserer 

ned til Getsemane hvor vi har tid 

for samling kl. 11.30/12.00. Etter 

dette drar vi over til Hyrdemarke-

ne og Betlehem hvor vi møter vår 

palestinske guide. Tilbake til                

Jerusalem. 

 

Dag 10 - lørdag 11. mai 

Jerusalem 

I dag har vi verken buss eller guide, 

men vi tar en tur til Gamlebyen og 

besøker Gabbata, Via Dolorosa, 

Gravkirken og Klagemuren. Resten 

av dagen har vi fri.  

 

Dag 11 - søndag 12. mai 

Israel - Norge 

Formiddagen har vi fri. Avreise fra 

hotellet kl. 12.45, vi må være på 

flyplassen kl. 13.30. 

 

Avreise Tel Aviv  kl. 16.10 

Ankomst Wien  kl. 19.00 

Avreise Wien  kl.20.30 

Ankomst Gardermoen kl.22.50 

Sakne 



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

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

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

Dødehavet 

Masada 

Tur fakta 

Pris ved min. 25 betalende  

Kr. 16.990,- 

+ skatter kr. 2.645 

= totalt kr. 19.635,- 

 

Tillegg for enkeltrom kr. 5.945 ,- 

 

Vi har beregnet en dollarkurs på nok. 

Kr. 8.20,- den endelige prisen blir           

justert ca. 6 uker før avreise. 

 

Vi tar forbehold om endringer i                  

program og pris.  

 

Ved påmelding, vennligst benytt                      

påmeldingsskjema eller send epost til 

Israel@plussreiser.no 

 

Velkommen med på en                               

uforglemmelig tur! 

Turprisen inkluderer: 

• Flyreise Oslo - Tel Aviv t/r 

• Assistanse på flyplassen i Tel 

Aviv ved ankomst og reise 

• Transport til og fra flyplassen 

• 10 netter på hotell i dobbelt-

rom 

• Båttur på Genesaretsjøen 

• Besøk på Masada 

• Frokost og middag alle dager 

• Rundreise ifølge oppsatt             

program 

• Inngangspenger til severdighet-

ene med besøk i nasjonalpar-

kene 

• Kamel ridning ved Beduinleir 

• Skandinavisk talende guide på 

rundturen 

• Norsk reiseledelse 

 

Ikke inkludert: 

• Tips til guide, sjåfør og              

hoteller. USD 80,- pr.                  

person. Beløpet legges i en 

konvolutt og gis til reiseleder 

ved ankomst Israel. 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

Via Dolorosa 


