
1. dag: Fredag 22/3
Direktefly fra Norge til Israel. Av-
reise fra Bergen ca 12.00,
Stavanger ca 14.00 og Oslo ca
14.00.
Tilslutningsfly fra andre byer i hele
Norge.
Med Si-ISRAEL sine direktefly, - er
Bibelens land bare  4 – 5 timer
unna!!!
Overnatting på hotell Leonardo
Suite i Bat Yam.

2. dag: Lørdag 23/3
Vår spennende rundtur i Bibelens
land starter i Jaffa, før vi kjører til
Cæsarea ved havet. Deretter går
turen til havnebyen Haifa hvor vi
treffer ungdommer fra menigheten
Beit Eliahu. Vi kjører vi over
Harmageddonsletten og videre til
Galilea. Her skal vi bo i 3 netter på
hotell Restal som ligger midt i
Tiberias.

3. - 4. dag Galilea
Palmesøndag går turen opp på

Golanhøydene til vulkanfjellet Ben
Tal. Her får vi høre gripende his-
toreier om harde kamper under
Yum Kippur-krigen i 1973. Vi vil for-
søke å få til en lunsj på Hermon-
fjellet sammen med elitesoldater
fra Israel Defence Force. (for-
behold)
Ettermiddagen er avsatt til bading i
de varme kildene ved Al-
ligatorfarmen Hamat Gader.
Mandag starter vi med båttur med
morgensamling på Gennesaet-
sjøen. Turen går fra Tiberias til Kib-
butz Ginossar. Her kan du se båten
fra Jesu tid. (ikke inkludert i tur-
prisen).
Deretter står Saligprisningens berg
(hvor Jesus holdt Bergprekenen)
og Kapernaum ( Jesu by) på pro-
grammet.
Denne dagen er det jødenes pås-
keaften og en av de viktigste
dagen i denne høytiden.  Vi vil
prøve å legge til rette for at
gruppen kan delta på et påskemål-
tid.

5. dag : Tirsdag 26/3
Vi  forlater Galilea for denne gang
og kjører først til Nasaret. Her skal
vi besøke Bebudelseskirken og
Nazareth Village hvor vi får oppleve
hvordan livet var på Jesu tid.
Videre kjører vi  til de varme
kildene i Sakne hvor alle som
ønsker det får bade.  Overnatting
på hotell Intercontinental i  Jeriko.

6. dag Onsdag 27/3
Etter en god frokost kjører vi ned
mot Dødehavet, og første besøk
denne dagen er på  på Herodes ut-
rolige klippefestning Masada. Vi
skal selvsagt også bade i det
ramsalte vannet i Dødehavet der vi
garanterer at alle flyter, før vi går en
flott vandretur inn til fossen i Ein
Gedi. Utpå ettermiddagen an-
kommer vi beduinleiren Kfar
Hanokdim hvor vi skal overnatte i
telt. Her får du også anledning til å
ta en ridetur på kamel.

7. -10. dag: Jerusalem
I Jerusalem skal vi bo på hotell
Rimonim Shalom  som ligger like
vest for sentrum.
Skjærtorsdag kjører vi opp til
Jerusalem. Vi starter  på Oljeberget
og går herfra ned ”Palmesøndags-
stien ” til Getsemane i
Kedrondalen. Vi feirer nattverd i
Getsemanehagen. Videre går vi Via
Dolorosa fra Betesta til Golgata.
Langfredag starter vi med besøk i
holocostmuseèt Yad Vashem og
Menorahen ved Knesset. Videre
skal vi gå gjennom Hiskiatunnelen i
Davidsbyen.
Påskeaften står Betlehem på pro-
grammet. Vi forsøker å legge til
rette for et møte med kristne ara-

biske ungdommer, og vi skal over-
være paraden ”The Toch” som an-
kommer Betlehem fra Jerusalem.
Deretter besøker vi Fødselskirken
og Hyrdemarkene. Vi avslutter
dagen med ørkenfest i skurings-
timen i Judeaørkenen.
1. påskedag besøker vi Oscar
Schindlers grav før vi deltar på
oppstandelses-gudstjeneste i
gravhagen. På kvelden møter vi de
norske deltagerne fra freds og for-
soningsprosjektet Brigdebuilders.

11. dag: Mandag 1/ 4
Oppholdet i Påskelandet er over.
En innholdsrik rundreise er over.
Fra Ben Gurion drar vi hjemover
med direktefly til Norge. Ankomst
Stavanger ca 19.00, Bergen ca
20.00 og Oslo ca 19.00

Turfakta
11 dagers tur
Turpris:..............................17.950,-
Ungdommer i trippelrom ...16.450,-
Flyskatt ...................................490,-
Flytillegg fra Oslo........................0,-
Flytillegg fra  Bergen...............600,-
Flytillegg fra Stavanger...........500,-
Flytillegg fra Ålesund ..............800,-
Flytillegg fra Kristiansand .......800,-
Tillegg fra andre byer i Norge....950,-
Avbestillingsforsikring.............300,-

Reiseforsikring........................700,-
Enkeltromstillegg .................4.950,-

Turprisen inkluderer:
Flyturen Norge-Israel t/r. Over-
natting på gode hoteller i delt dob-
beltrom. Mat på flyet. Frokost og
middag hver dag. Bussrundturen
og inngangspenger i pakt med tur-
programmet. Skandinavisk talende
guide. Reiseledertjenester fra
norsk turteam. Tips til guide.

Ikke inkludert:
Forsikringer. Drikke til maten. Tips
til sjåfør og hoteller (ca USD 50).
Øvrige måltider.

Forbehold om endringer i 
turprogrammet.

Turteam:

Se for øvrig Si-ISRAEL sine generelle reisevilkår på side 27

Ungdomstur til

ISRAEL

Gunhild
Lorentzen

Kjetil
Lorentzen

22.  mars  –  1. april

Lyst til å være med på en ungdommelig og sprek reise?
Dette er en turen med hovedfokus på ungdommer fra kon-
firmasjonsalder og oppover, men passer også for spreke
voksne. Turen er en flott ramme for gode og nære fellesskap
for ungdom og voksen, i et av verdens mest spennende land.
Opplevelsene kommer som perler på en snor, med alt fra bad-
ing i Dødehavet, tunellvandring, overnatting i beduinleir,
ørkentur, kamelridning, shopping og båttur. Vi legger til rette for
å bli kjent med ungdommer både fra Israel og Vestbredden.
Viktigst av alt, vi er ”on location” når bibeltekster leses. 

Turteam er Gunhild og Kjetil Lorentzen fra Hedmark. Begge
er engasjert i Den Norske Israelsmisjon og har også bodd i 
Israel. Begge har drevet aktivt med ungdomsarbeid i mange år. 

Denne turen støttes av ”Kristelig studieforbund”

Ørkenfest
Påskeaften samles alle
Si-gruppene  tra-
disjonen tro til Ørkenfest i
skumringstimen. Amfiet i
Judeaørkenen ligger fantas-
tisk til. Vi ser Jerusalem oppe på
fjellet, og Jeriko nede i dalen.
Med palmegrener i hånd, synger
vi lovsanger til Jesu ære. 
Si-lederne synger, og den
barmhjertige samaritan
fremføres.
Treffpris: Gratis

1. påskedag
Påskemorgen-gudstjeneste på
nordisk språk på Gordons
Golgata.

«Han er oppstanden,
Halleluja!»

Flere hundre skandinaver
samles ved den tomme grav.
Treffpris: Gratis
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