Påskefeiring i

Bibelens land
7. – 17. april

Vi inviterer til påskefeiring
hvor vi besøker kjente
og kjære steder fra bibelhistorien. Turen starter i
Galilea og avsluttes i Jerusalem.
1. dag: Fredag 7. april
Avreise fra Oslo 13.10, ankomst
Tel Aivv 23.20. Her møtes vi av
vår lokalguide som tar oss med til
Netanya hvor vi skal overnatte.

stopp er oasen Sachne, med
flott badevann. Videre kjører vi
opp til Betlehem(Vestbredden)
hvor vi besøker Fødselskirken og
Hyrdemarkene før vi fortsetter
inn til Jerusalem.

2. dag: Lørdag 8. april

7. - 10. dag:

Vi kjører nordover kysten til
Cæsarea, Herodes havneby som
er omtalt flere ganger i Bibelen.
Herfra går turen til Karmelfjellet
hvor Elias kjempet mot Ba’alprofetene, før vi kjører til Nasaret
og Bebudelseskirken. Siste etappe
denne dagen er turen til Tiberias.

3. dag: Søndag 9. april
(Palmesøndag)
Vi starter dagen med
lovsangsmøte på Gennesaretsjøen,
med både norsk og israelsk sang.
Båten tar oss over til kibbutz
Ginossar, og vi kjører herfra
til Kapernaum – Jesu egen by.
Vi besøker også Mensa Christi,
Saligprisningsberget
og Magdala.

4. dag: Mandag 10. april
Golan. Vi kjører til utkikksposten
Gamla og Ben Tal høyden,
Golans hovedstad Katzrin.
Vi avslutter guidingen tidlig
da dette er helgeaften i Israel.
Sedermåltid og samling på
hotellet om kvelden.

5. dag: Tirsdag 11. april
Dette er Jødenes høyhelligdag,
den første dagen i Pesach.
Guiden vår har fri, og vi nyter en
rolig dag i Tiberias. Vi samles til
bibeltime på formiddag, videre
disponerer du dagen som du vil.

6. dag: Onsdag 12. april
Vi forlater Galilea, og kjører
sørover i Jordandalen. Første
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Jerusalem
Skjærtorsdag starter vi på
Oljeberget. Herfra går vi via
Gråtekirken ned til Getsemane i
Kedrondalen.
Vi fortsetter vandringen gjennom
Gamlebyen på Via Dolorosa opp
til Gravkirken, før vi avslutter
programmet for dagen i Gordons
Golgata.
Langfredag starter vi med
Holocaustsenteret, Yad Vashem.
På veien tilbake stopper vi i
Ein Kerim, Johannes døperens
hjemby. Tilbake i sentrum
besøker vi Tempel-Instituttet.
Instituttet belyser jødenes og
tempelets historie. Etter besøket
her går vi ned til Vestmuren.
Påskeaften legger vi opp til
utflukt ned til jordens laveste
område, Dødehavet.
Vi kjører til døpestedet ved
Jordanelven, Kaser El Yahud.
Videre til Qumran, stedet hvor
Dødehavsrullene ble funnet, før vi
kjører sørover til klippefestningen
Masada. Det blir også anledning
til å bade i Dødehavets
helsebringende vann.
1. påskedag deltar vi på den
skandinaviske gudstjenesten
på Gordons Golgata. Etter
gudstjenesten besøker vi Sions
berg med Nattverdssalen og
Hanegalkirken.

11. dag: Mandag 17. april
Påskefeiringen i Bibelens land
er over for denne gang, og vi
kjører Tel Aviv. Flyavgang 12.35,
ankomst Oslo 20.30.

Galilea
Netanya
Jerusalem

TURTEAM:
Ariel Frøytland, Marit Stokken
og Irene K. Alnes

..........11...dager
PRIS FRA OSLO:

22.950

Enkeltromstillegg
Avbestinngsforsikring

6.500
500

TURPRISEN INKLUDERER:

Flyturen Oslo-Tel Aviv inkl. flyskatt,
innsjekket bagasje og mat på flyet.
Overnatting på gode hoteller i delt
dobbeltrom. Frokost og middag
hver dag i Israel. Bussrundturen og
inngangspenger i pakt med turprogrammet. Skandinavisktalende
lokalguide. Reiseledertjenester fra
norsk turteam. Tips til lokalguide.

IKKE INKLUDERT:

Forsikringer. Øvrige måltider og
drikke til maten. Tips til sjåfør og
hotellbetjening (ca. USD 45).

For denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler. Ta kontakt for mer info.
Se for øvrig generelle vilkår s 58 og praktiske råd s 59 eller si-reiser.no

