
 
 

 
 
 
 

BLI MED PÅ 9 DAGERS TUR 
 

MED MANGLERUD MENIGHET TIL ISRAEL 
 

30. OKTOBER - 7. NOVEMBER 2021 

 
Bli kjent med Bibelens historie og geografi 

 
 

Reiseleder: Ole Chr. Kvarme 
 
 



Israel har mye å by på, enten landet besøkes for første gang, eller man har vært der mange 
ganger før. Midtøstens midtpunkt, og for mange verdens navle, har en rik historie som for 
mange er kjent gjennom Bibelens historier. 

 
 

DAGSPROGRAMMET 
 

 

Dag 1. LØRDAG 30. OKTOBER  NORGE – ISRAEL  
Avreise fra Gardermoen om morgenen via en Europeisk flyplass til Ben Gurion flyplass ved Tel-
Aviv om ettermiddagen. Ved ankomst står buss klar for å kjøre til Caesar Premier Hotel i   
Tiberias. Middag på hotellet om kvelden.    
 
 

Dag 2. SØNDAG 31. OKTOBER  GALILEA,    
Vi starter dagen i Kapernaum, utgangspunktet for Jesu virke i Galilea. Deretter opp til 
Saligprisningenes berg, der han holdt Bergprekenen. Videre til Tabgha, på stranden der Jesus  
kalte disiplene og igjen møtte dem etter oppstandelsen. Vi kjører så nordover på Golan til 
Caesarea Filippi, Banjas hvor vi bl.a. leser om Peters bekjennelse. Dagen avsluttes med båttur 
på Genesaretsjøen tilbake til Tiberias. Middag på hotellet.  

  

Bildene er fra: 
Magdala, Synagogen og mosaikk i kapellet,       Saligprisningsfjellet Kapernaum    

 
 
Dag 3. MANDAG 1. NOVEMBER GALILEA 
Vi begynner med et besøk i den nylig utgravde byen Magdala (Maria Magdalena) like nord for 
Tiberias og med en synagoge fra Jesu tid. Vi kjører så til Tzippori, det romerske sentrum i 
Galilea på Jesu tid, 6 kilometer fra Nasaret. Kan det hende bygningsmannen Josef arbeidet her, 
og at Jesus var med ham? Vi fortsetter med Nasaret, besøker Midtøstens største katedral, 
Bebudelseskirken, og tar tid til vandring i byens sentrum. Vi får omvisning i ”Nazaret Village”, et 
lite stykke Nasaret slik det var på Jesu tid. Her har vi også lunsj, tilberedt og servert som på 
bibelsk tid. Middag på hotellet i Tiberias om kvelden.   
 
 
Dag 4. TIRSDAG 2. NOVEMBER OPP TIL JERUSALEM   
Vi bryter opp fra Tiberias og drar gjennom Samaria til Nablus og Sykars brønn der Jesus 
samtalte med en samaritansk kvinne. Derifra drar vi ned i Jordan-dalen, til Jeriko og Dødehavet, 
400 meter under havets overflate. Vi stopper ved utgravningene av det gamle Jeriko, besøker 
Qumran hvor Dødehavsrullene ble funnet.  Det blir også anledning til et bad i Dødehavet. Så 
går turen opp til Jerusalem gjennom Juda-ørkenen og fra Skopus-fjellet får vi et første blikk 
utover Den hellige by. De siste nettene på turen bor vi på Leonardo Hotel i Jerusalem.        
 
 
Dag 5. ONSDAG 3. NOVEMBER  JERUSALEM  
Vi begynner på Oljeberget, med Jesu inntog i Den hellige by, og går nedover berget til Dominus 
Flevit/Herren gråt-kirken og Gethsemane. Vi fortsetter opp til Bethesda-dammen og kirken som 
er oppkalt etter Marias mor og Jesu mormor Anna, og følger så den gamle ruten for Via 
dolorosa frem til Den hellige gravs kirke, eller som ortodokse kristne kaller den: Oppstandelses-
kirken.  



Dag 6. TORSDAG 4. NOVEMBER  JERUSALEM  
Fra Jaffa-porten spaserer vi gjennom området der Herodes-palasset lå på Jesu tid, i dag det 

armenske kvarteret i Gamlebyen. Vi stopper på Sion-høyden der Jesus feiret påskemåltidet 
med disiplene, der han viste seg for dem etter oppstandelsen, og der Ånden kom over dem på 
pinsedag. Derfra går vi gjennom det jødiske kvarteret ned til Klagemuren eller Vestmuren og får 
gå på de samme trappene som pilgrimene gikk inn til tempel-området på Jesu tid. Vi avslutter 
dagen med et besøk i Yad VaShem: museum og minnested for Holocaust og de seks millioner 
jøder som Det tredje rikes brutale dødsindustri tok livet av. 
 
 

Dag 7. FREDAG 5. NOVEMBER JERUSALEM OG BETLEHEM 

På morgenen drar vi til Betlehem og bruker tid i Fødselskirken og på 
Krybbeplassen. I Beit-Sahour, på Hyrdemarkene får vi oppleve noe av 
gjeter-kulturen den gang, lytte oss inn i englesangen julenatt og 
samtidig kjenne på noe av smerten i dagens politiske situasjon. 
Etter fritid for deltakerne, vender vi senere på ettermiddagen tilbake til 
Vestmuren for å oppleve hvordan jødene tar imot og ønsker sabbaten 
velkommen. Sabbatsmåltid på hotellet.       
              

 
Dag 8. LØRDAG 6. NOVEMBER FRIDAG I JERUSALEM 
Det er Sabbat, hviledag i Jerusalem. Det gir mulighet til å besøke en 
synagogegudstjeneste, gå tilbake til Gamlebyen, ta en spasertur i 
sentrum av Vest-Jerusalem eller spise en orientalsk lunsj i Øst-
Jerusalem.   
 
 
Dag 9. SØNDAG 7. NOVEMBER HJEMREISEDAG 
Avreise fra Ben-Gurion om morgenen med ankomst Gardermoen om ettermiddagen.    
 
 
Bosteder:  Tiberias 30. oktober - 2. november Jerusalem 2. – 7. november  
 
 

Turoperatør for turen er Gla’Tur v/Rolf Solås.   
 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reisegarantifondet.no/


PÅMELDING.
 
Nedenstående  påmeldingsblankett benyttes for å reservere plass på turen. Bekreftelse, generell info og giro 
for innbetaling av depositum, kr. 2 000,- blir tilsendt når endelig bekreftelse om gjennomføring er avklart.       
 
Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. 
   
Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall ca. 1 måned før avreise. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte 
depositumsbeløpet fra.  Reisedokumenter oversendes ca. 2 uker før avreise.  
 
Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å gyldig forsikring for turen. Dersom du er 
usikker, så sjekk med ditt forsikringsselskap om reiseforsikring og avbestillingsforsikring. 
 
For eventuelle spørsmål kan også Rolf Solås i Gla’Tur kontaktes på mail eller tlf. 90 62 34 07  
 

 
 

PÅMELDINGSSKJEMA 

 

Jeg/vi melder meg/oss på menighetstur med Manglerud til Israel 30. oktober – 7. november 2021  
 
 
NAVN(ER)   (som i passet): ..................................................................................………………. …………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……. 
  
TLF: ............................…… E-POST:.……….................…................................................................. 
 
                   
ADRESSE:..........................................................................………….................................................. 
 
  
POSTNR.:................................STED:................................................................................................. 
 
 
Romalternativ: 

ENKELTROM        DOBBELTROM    
 
Dersom du har spesielle kostbehov, bonuskort på flyselskapet som benyttes på turen, eller ønsker 
assistanse på fly, ber vi om at du gir informasjon om dette på nedenstående linje. 
 
............................................................................................………………………………………………. 
 
 
 
     Signatur: ………………………………………………………… 

 
 

 


