
 
 

BIBELFERIE I BIBELENS LAND 
BLI MED PÅ 15 DAGERS  

 TUR TIL ISRAEL 
Bli kjent med Bibelens historier og geografi 

 

5.  – 19. OKTOBER 2021 
 

  
 
 
 
 
 
 

Reiseledere: Alfild og Steinar Harila 



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. Mange går med et ønske om å komme til Israel 
og se de stedene hvor Jesus vandret. Det å stå på stedet og lese teksten, er for svært 
mange en drøm som går i oppfyllelse. Etter en slik tur med bibeltimer, kveldssamlinger og 
besøk til de bibelske stedene, leser man tekstene med et annet perspektiv og får en bedre 
forståelse og innlevelse. På hotellet blir det Bibelundervisning og kveldssamlinger. Etter 
kveldssamlingene tar vi gjerne turer ut på byen for dem som ønsker det. Andre foretrekker 
kanskje å gå gjennom parken fra hotellet mot sentrum. Flere muligheter for en flott 
kveldstur og ikke minst, solnedgangen over Middelhavet. 

 
Turen arrangeres i samarbeid med stiftelsen HJELP TIL RUSSLAND 

 
PROGRAMMET 

 

DAG 1, TIRSDAG 5. OKTOBER  NORGE – ISRAEL  
Avreise fra Gardermoen 11.20 via Istanbul med ankomst Ben Gurion flyplass utenfor Tel 
Aviv kl. 20.10 lokal tid. Ved påmelding er det mulig å bestille tilslutningsbillett fra ulike flyplasser 
i Norge til Oslo tur/retur. Bagasjen blir sendt gjennomgående fra utreisested i Norge slik at vi 
trenger ikke tenke på den før vi kommer til Ben Gurion flyplass. Ved ankomst står buss klar for å 
kjøre til hotellet i Netanya ved Middelhavet hvor vi skal bo.    

 
FELLESUTFLUKTER  

Det er lagt opp til fellesutflukt to av dagene. Disse er inkludert i turprisen. 

• Tur til barnebyen Neve Michael. Vi kjører nordover på Sharonssletten. Det blir også tur 
innom Caesarea ved havet for å høre historien og se den kjente akvedukten.  

• Til Jerusalem. Vi skal denne dagen også besøke Betlehem med fødselskirka og 
hyrdemarkene. I Jerusalem skal vi se interessante nyere utgravninger som bekrefter 
bibelens beskrivelse av byen. Det blir også en nattverdsamling i Gordons Golgata.  

 
TILBUD OM PÅMELDING TIL UTFLUKTER 

Påmelding kan enten skje ved påmelding på påmeldingsblanketten og blir da fakturert med 
turprisen, eller ved starten av turen. Prisene på utfluktene er samme som på turen i 2019.    

 
PÅ OG VED GENNESARETSJØEN - NASARETH   

- båttur på Gennesaretsjøen hvor vi har en ”søndagsskolesamling”.  
- Saligprisningens berg (Mat.5 – 8) hvor Jesus holdt Bergprekenen. 
- Tabgha (Mat.13, Mark. 33-45, Joh. 21), hvor brød- og fiskeunderet skjedde.  
- Magdala hvor vi besøker den nylig utgravde byen med bl.a.Synagogen. Her ligger også 

en fantastisk kirke med flere bilder fra Jesu virke i Galilea. 
- «Jesu by» Kapernaum (Mat. 4.13, 13.54, 17.24, Luk.7, Mark. 1.2,  Joh. 4. 46-54). Vi ser 

på ruinene av synagogen i fra det 2. århundret 
- Nasaret (Luk. 1.26, 4.16-29, Mat. 2.23) via Kana i Galilea (Joh.2.1-11). I Nasaret skal vi 

besøke Bebudeleseskirken (Midtøstens største kirkebygg) 
 

KARMELFJELLET OG GALILEA NORD   
- Karmelfjellet Muhraqa, der Elia kjempet med Baals profeter og bad om regn. 
- Golan hvor vi besøker Banjas (Caesarea Fillipi) (Mat. 16.13, Mark.8.27), hvor det ble 

klart for disiplene at Jesus var jødenes Messias. 
- Golanhøydene, hvor vi får med oss den flotte utsikten til Hermonfjellet og kan se langt 

inn i Syria fra en nedlagt militærpost, Har Bental. 
- Qatzrin er Golans hovedstad. Byen har vokst veldig de siste årene og en stor del av byen 

er nyetablert og tilrettelagt for jødiske imigranter. Vi skal også se en film om Golans 
historie. 

 



JERUSALEM, OLJEBERGET OG GAMLEBYEN  
- Oljeberget, med utsikten over byen.  
- Getsemane, og videre inn gjennom Løveporten til Gamlebyen. 
- I Annakirken ved Betestadammen synger vi og får oppleve den fantastiske akustikken. 
- Vi går Via Dolorosa og frem til Gravkirken. 
- Zionsberget med Nattverdssalen, det Jødiske kvarter og til Klagemuren. 

 
TUR TIL DØDEHAVSOMRÅDET  

- Jesu dåpsplass ved Jordanelven, «Qasr El Yehud» rett overfor byen Jeriko.  
- Davidskilden ved Ein Geddi 
- Masada-platået hvor en jødisk koloni forskanset seg under romersk beleiring i år 70 e. kr.  
- Det blir så bad i Dødehavet ved Ein Bokek. 

 
Det vil også bli gitt tilbud om andre utflukter som vil bli gjennomført dersom der er nok 
interesse. Vi tar forbehold om at det melder seg nok til å kunne gjennomføre utfluktene 
og at det kan bli nødvendig med endringer i programmet.    
 
DAG 15, TIRSDAG 19. OKTOBER   HJEMREISEDAG 
Vi har buss fra hotellet til Ben-Gurion flyplass utenfor Tel-Aviv med flyavgang om formiddagen, 
mellomlanding i Istanbul og ankomst Gardermoen om ettermiddagen. De som har bestilt 
tilslutningsbilletter sjekker inn og flyr til sin flyplass i Norge. Vi sier Le`hitra`ot, på gjensyn.   
 
Bosted:  Netanya 5. – 19. OKTOBER, Hotel King Solomon er bekreftet for hele oppholdet.  
 
PRISINDIKASJON, GRUNNPRIS PR. PERSON kr. 18.950,-  
Prisen inkluderer: flyreisen tur/retur Oslo – Tel Aviv som beskrevet, overnatting i dobbeltrom, 
halv pensjon, d.v.s. frokost og middag, dagsprogram som beskrevet, tips, transport fra og til 
flyplassen, to dagsutflukter til Caesarea og Neve Michael, Betlehem og Jerusalem, flyavgifter.   
 

Ikke inkludert: Enkeltromstillegg kr. 7.280,-, utflukter: Galilea to dager, Jerusalem og 
Dødehavet. Reiseforsikring som alle må ha, så kontroller at du har gyldig forsikring for turen.  
         
Prisene er gitt på gjeldende flypriser og valutakurser. Det tas forbehold om 
programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 
 
 

PÅMELDING.
Påmelding sendes som beskrevet i påmeldingsblanketten, på mail eller i posten. Israel forventer at det 
blir åpnet opp for turistgrupper i mars/april 2021. Dermed er det mye som tyder på at vi igjen kan 
arrangere BIBELFERIE I BIBELENS LAND høsten 2021. Det er mulig å reservere plass på turen ved 
å sende påmeldingen, men endelig bekreftelse og depositumsfaktura blir sendt når israelske og 
norske myndigheter samt reiseforsikringsselskapene har åpnet opp for reiser fra Norge til Israel. 
Bekreftelse, generell info og giro for innbetaling av depositum, kr. 2 000,- blir så tilsendt. Det er 
begrenset med plasser på turen, så vi anbefaler å reservere plass som er uten forpliktelser.     
 
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, ta kontakt med Steinar Harila, 92267031, E-post sharila@online.no eller Gla’Tur 
v/Rolf Solås tlf. 90 62 34 07, E-post: post@glatur.no 
  
 
 

mailto:sharila@online.no
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http://reisegarantifondet.no/


Hvordan melde seg på turen:  
Påmeldingsskjemaet (eventuelt informasjonen i skjemaet) nedenfor kan sendes på mail eller i posten til: 

• Steinar Harila, Sømslia 31, 4637 KRISTIANSAND, , E-post sharila@online.no 

• Gla’Tur v/Rolf Solås, Palle Rosenkrantzgt. 19, 4616 KRISTIANSAND, E-post: post@glatur.no 

 

PÅMELDINGSSKJEMA 
 

Jeg/vi reserverer plass på tur til Israel, 
 

BIBELFERIE I BIBELENS LAND, 5. - 19. OKTOBER 2021 
Reiseledere: Alfhild og Steinar Harila 

 
 
NAVN(ER)   (som i passet): ..................................................................................………………. …………. 
 
 
TLF: ............................…… E-POST:.……….................…................................................................. 
 
 
ADRESSE:..........................................................................………….................................................. 
 
 
POSTNR.:................................STED:................................................................................................. 
 
 

Romalternativ:  ENKELTROM        DOBBELTROM    
 

PÅMELDING UTFLUKTER.  
Dersom påmelding her, blir utfluktene fakturert sammen med turprisen. Prisene er samme som i 2019. 

Vi tar forbehold om at det melder seg nok til å kunne gjennomføre utfluktene og for eventuelle endringer.  
 

Galilea, på og rundt Genesaretsjøen og Nasaret. Kr. 730,-  Antall personer  ………..  

 

Karmelfjellet og Galilea Nord. kr. 730,-    Antall personer  ………..  

 

Jerusalem med Oljeberget og Gamlebyen. Kr. 600,-   Antall personer  ………..  

 

Tur til Dødehavsområdet med Masada. Kr. 950,-   Antall personer  ………..  

 

Dersom du har spesielle kostbehov, ønsker assistanse på fly eller ønsker tilslutningsbillett med SAS 
til Gardermoen tur/retur, ber vi om at du gir informasjon om dette på nedenstående linje. 
 
 
............................................................................................………………………………………………. 
 
............................................................................................………………………………………………. 
 
      
      Signatur: ………………………………………………………… 
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