TUR TIL ISRAEL
30.03.2019 // 8 dager //
Turteam: Lars Christian Gjerlaug

Rundtur i Israel med fritid, sosialt fellesskap og de bibelske stedene.

Basarer i Jerusalem

Nasaret

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?
Er du opptatt av dagens situasjon i
Midtøsten og har lyst på en opplevelsesferie kombinert dag i ro ved
Middelhavet sammen med andre
studenter?
Da er dette turen for deg!
I løpet av oppholdet får du oppleve mange interessante steder, og
være sammen med medstudenter
på Universitet i Oslo.

Dette er en tur i rolig tempo med
god tid til å bli kjent med hverandre.

MANDAG 1.4.2019
GALILEA OG GOLAN. JERUSALEM

REISE DETALJER:
LØRDAG 30.03.2019
NORGE - ISRAEL
DY 1996 Oslo - Tel Aviv

Kl. 1200 1905

LØRDAG 06.04.2019
ISRAEL - NORGE
DY 1997 Tel Aviv - Oslo

Kl. 2025 0050 (7apr)

DAGSPROGRAMMET:
LØRDAG 30.3.2019
REISEDAG NORGE - ISRAEL
Vi reiser med Norwegians direktefly fra
Oslo til Tel Aviv. Ankomst kl. 1905. På
flyplassen i Tel Aviv står buss og venter for
å kjøre gruppen til King Solomon Hotel i
badebyen Netanya ved Middelhavet.

I dag kjører vi en tur opp på Golanhøydene
og får en fantastisk utsikt over Gennesaretsjøen. Vi skal også besøke Magdala hvor
Maria Magdalena kom fra og se nye arkeologiske funn av en synagoge som er fra Jesu
tid og som han må ha vært i. Her er også
bygget en ny kirke med flotte mosaikker.
På ettermiddagen setter vi oss i bussen og
kjører til Jerusalem, Davids by. Det er en
svært spennende by, - historisk og religiøst.
En by hvor alle de tre store monoteistiske
religionene i dag møtes med sentrale helligsteder bare noen titalls meter fra hverandre; jødedom, kristendom og islam. Vi skal
bo på Jerusalem Gate Hotel like ved
«Harpebroen» de neste tre nettene.

TIRSDAG 2.4.2019
JERUSALEM, GAMLEBYEN

OM REISELEDER:
Lars Christian Gjerlaug er studentprest ved Universitet i Oslo.
Han har vært i Israel tidligere og ønsker å
ta med seg studenter til dette spesielle
landet.

SØNDAG 31.3.2019
NETANYA - GALILEA
Det er nydelig å kjenne varmen. Og se sol
og blå himmel. Vi har mulighet for et morgenbad i Middelhavet før vi setter oss i
bussen og kjører mot Galilea. Vi kjører
innom Nasaret, byen Jesus vokse opp i. I
dag står den største kirken i Midtøsten
her. Den er bygget over hulen i fjellet
hvor Maria, Jesu mor skal ha bodd. Vi besøker Kapernaum, Jesu egen by og hovedkvarteret for hans virke. På kvelden blir
det båttur på Gennesaretsjøen. Vi skal bo
på Ohalo ved Gennesaretsjøen.

Vi kjører opp på Oljeberget og får panoramautsikten utover Jerusalem. Vi går ned til
«Tårekirken» Dominus Flevit og videre til
Alle Nasjoners kirke i Getsemane. Kirkene
er bygd til minne om Jesu siste dager i Jerusalem. Vi går så inn gjennom en av portene
i bymuren rundt Gamlebyen. Vi vandrer Via
Dolorosa, «Lidelsens vei» og stopper ved
noen av stasjonene underveis. Vi skal videre inn i Gravkirken eller Oppstandselseskirken som den også kalles, og se stedene
der Jesus i følge tradisjonen ble korsfestet,
gravlagt og hvor oppstandelsen skjedde. En
tur innom Klagemuren/Vestmuren skal vi
også i løpet av dagen. Mulighet for at vi får
til et møte med en kristen menighet.

Dominus Flevit

ONSDAG 3.4.2019

FREDAG 5.4.2019

JERUSALEM OG BETLEHEM

FRIDAG I TEL AVIV

Denne dagen skal vi til nybyen i vest. Vi
kjører via Knesset, parlamentet, og ser
menoraen som står utenfor. Besøk til minnestedet for Holocaust, Yad Vashem. Det
gjør et sterkt inntrykk. Vi skal også til Israel Museum for å se modellen av Jerusalem på Jesu tid samt Dødehavsrullene. På
ettermiddagen blir det tur til Betlehem for
å se Fødselskirken og se stedet hvor Jesus
ble født. Kirken er verdens eldste som
fortsatt er i bruk. Vi skal ut til
«hyrdemarkene» hvor gjeterne i følge
juleevangeliet fikk møte engler som fortalte om Jesu fødsel.

I dag har du fri til å gjøre det du har mest
lyst til her i Tel Aviv. Vi bor like ved den
flotte stranden og strandpromenaden i Tel
Aviv og det er en fin spasertur til gamle
Joppe med parkanlegg og havneområdet.

LØRDAG 6.4.2019
HJEMREISE
Vi sjekker ut av hotellet før kl.1200 og setter bagasjen i resepsjonen/bagasjerom på
hotellet. Dagen er til fri disposisjon. Ved 17
-tiden blir vi fraktet med buss fra hotellet til
Ben-Gurion flyplass i Tel Aviv.

TORSDAG 4.4.2019
DØDEHAVET OG TIL TEL AVIV
Vi skal forlate Jerusalem for denne gang.
Vi kjører ned til verdens laveste punkt,
Dødehavsområdet. Vi besøker Qumran
hvor en har funnet de såkalte dødehavsrullene og hvor esseerne holdt til. Denne
dagen får vi også anledning til å bade i Dødehavet som er verdens mest dyptliggende og salte sjø. Den ligger hele 400 meter
under havflatenivå og har en saltkonsentrasjon på om lag 30%. Her kan alle lese
hebraisk «flytende». Vi kjører gjennom
ørkenen og ankommer Sea Net Hotel i
Tel Aviv for middag og overnatting de to
siste nettene av turen.

På grunn av strenge regler hos
flyselskapet er vi avhengige av å få
inn påmeldingene i løpet av oktober måned 2018.
Denne turen ligger lukket på
Plussreisers nettside:

Forbehold
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
www.plussreiser.no

www.plusssreiser.no/reiser/gjerlaug
Skriv inn hele nettadressen for å komme til denne turen.

Turen bestilles på
plussreiser.no/
reiser/gjerlaug

PRIS VED MIN. 20 BETALENDE
TOTAL 12.750,(Endring i flyskatten kan forekomme.)
PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo—Tel Aviv tur/retur
• Flyavgifter (kan bli endret)
• Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet
• Opphold i dobbeltrom/twinrom på hotellene
• Halvpensjon dvs. frokost og middag
• Inngangsbilletter etter programmet
• Norsk reiseledelse
• Skandinavisktalende guide

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•
•

Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 70USD
Drikke til inkluderte måltider
Enkeltromstillegg kr. 3.540,Reiseforsikring (alle må ha)
Trippelromsrabatt kr. 250,- pr. person

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldingskjema som finnes på vår nettside.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

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

