
 

  

I snart 30 år har Grefsen menighet levd i vennskap med den lutherske menigheten i Håpets 

kirke i Ramallah på Vestbredden. Det har gitt innsikt, lærdom og knyttet sterke bånd. På 

disse årene har vår hverdag i hovedsak hatt en positiv utvikling, mens deres hverdag er blitt 

vanskeligere og vondere. De trenger å bli sett, hørt og kjenne at folk bryr seg.  

Derfor reiser vi igjen på besøk til dem. Vi ønsker at flere skal få ta del i dette vennskapet og 

samarbeidet. Bli kjent med et fantastisk gjestfritt folk, møte en spennende menighet, høre 

deres historier og oppleve Det hellige land. Vi inviterer til menighetstur høstferien 2023. 

Håpets kirke vil veldig gjerne ha besøk. Bli med på en viktig og minnerik reise! 

30. SEPTEMBER – 7. OKTOBER 2023 

MENIGHETSTUR TIL PALESTINA OG ISRAEL 

GREFSEN 

MENIGHET I 

SAMARBEID 

MED  

AL QUDS 

REISER AS 

 

 



 
 

1
 

30. SEPTEMBER – 7. OKTOBER 2023 
MENIGHETSTUR TIL PALESTINA OG ISRAEL  

Reisetider 

AVREISE 30. SEPTEMBER 2023 

1120 : 1615 Oslo – Istanbul Türkish Airline 

1945 : 2155 Istanbul – Tel Aviv Türkish Airline 

 

HJEMREISE 7. OKTOBER 2023 
0830 : 1050 Tel Aviv – Istanbul Türkish Airline 
1410 : 1655 Istanbul – Oslo Türkish Airline 

Pris  

Pris pr person Kr 21 000 

PRISEN INKLUDERER 
✓ Flyreisen Oslo – Tel Aviv tur/retur. 

✓ Hele rundreisen med utflukter etter programmet. 

✓ Opphold i dobbeltrom på turistklassehotell. 

✓ Halvpensjon, dvs frokost og middag. 

✓ Inngangsbilletter til besøkssteder som fremgår av 

programmet.  

✓ Norsk reiseledelse. 

✓ Engelsktalende guide.  

Tips kommer utenom. Enkeltromstillegg kr 3 000. 

Prisen er beregnet ut fra en gruppe på minimum 10 deltakere. 

Prisen er gitt på grunnlag av gjeldende flyskatter, priser og 

valutakurser. Vi tar forbehold om programendringer og at det 

melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.  

Bestillingen er bindende etter at påmeldingsskjema er sendt Al 

Quds. Depositum kr 3000 vil bli fakturert ved påmelding, og 

innbetalt depositum trekkes fra når sluttfaktureringen sendes 

ut. Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et 

administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til 

avreisedøgnet starter. Depositum refunderes ikke. Al Quds er 

medlem av reisegarantifondet.  

Påmeldingsfrist: 1. april 2023. 

Bosteder 

30. september til 5. oktober bor vi på Royal Court i Ramallah. 

5. oktober til 7. oktober bor vi Legacy Hotel i Nasaret. 

Reiseleder 

Sigmund Akselsen, prost i Søndre Aker prosti 

  

 

 

 

 



  

 

      

 

DAGSPROGRAM 

Dag 1 – lørdag 30. september 

Utreise fra Oslo til Tel Aviv. Ved ankomst Ben Gurion flyplass blir vi hentet og kjørt 

med buss til Ramallah og hotellet Royal Court. Hotellet ligger 5 min gange fra 

Håpets kirke. Felles middag. 

Dag 2 – søndag 1. oktober, Ramallah 

Denne dagen er vi i Ramallah. Vi er med på gudstjenesten i Håpets kirke kl 1030. 

Etter gudstjenesten blir det lunsj i samarbeid med menigheten. Resten av dagen 

gir mulighet for å se mer av byen. Felles middag på kvelden. 

Dag 3 – mandag 2. oktober, Jerusalem 

Vi besøker Jerusalem og gamlebyen. Prøver å komme opp til Haram al-Sharif / 

Tempelhøyden En spennende dag med vandring i bibelske fotspor. Vi går deler av 

Via Dolorosa, kommer til gravkirken, stopper ved Klagemuren og besøker rommet 

hvor nattverden ble innstiftet. Lunsj i Jerusalem. Felles middag når vi kommer 

hjem.   

Dag 4 – tirsdag 3. oktober, Betlehem 

Vi kjører til Betlehem. Her besøker vi hyrdemarken, Fødselskirken og det blir  

kanskje mulighet til å se og gå langs muren. Lunsj i Betlehem. Felles middag når vi 

kommer hjem.  

Dag 5 – onsdag 4. oktober, Jeriko og Dødehavet  

Vi drar den kjente veien ned til Jeriko. Besøker beduinstammen Kaabneh. Spiser 

lunsj i Jeriko og får mulighet til å bade i Dødehavet. På vei til byen Taybeh stopper 

vi ved Nabi Musa (Moses grav). Taybeh har blant annet Vestbreddens 

verdenskjente bryggeri (smaksprøver pleier å være mulig☺). Felles middag i 

Ramallah. Om kvelden har vi samling med menigheten.  

Dag 6 – torsdag 5. oktober, Nasaret 

Vi reiser opp til Nasaret. Stopper i Nablus ved Jakobs brønn og besøker Sebastia, 

en viktig historisk og arkeologisk by på Vestbredden. Her mener de graven til 

døperen Johannes er. Fremme i Nasaret besøker vi Bebudelseskirken og tar vi inn 

på nytt hotell for de to siste nettene. Felles middag.   

Dag 7 – fredag 6. oktober, Galilea 

Vi besøker kjente steder fra søndagsskolen. Stedet for Saligprisningene, 

Brødunderkirken i Tabgha, Kapernaum, og vi får tid til en tur på Genesaretsjøen. 

Felles middag.  

Dag 8 – lørdag 7. oktober 

Hjemreise. På grunn lang tid for sjekk på flyplassen blir det veldig tidlig avreise fra 

hotellet i Nasaret.  
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PÅMELDINGSSKJEMA for tur med Grefsen menighet   
 
Al Quds Palestinabutikk og Reiser  
Markveien 24 
0554 Oslo 
Telefon: 22 11 00 26 
                                   
Sendes til siri@alquds.no  

Dato for utreise og retur:   Reise Grefsen menighet, Palestina 30.sept/07.okt  

Pris: Kr 21.000  

Navn (må staves slik som i passet):  

Fødselsdato:  

Kjønn:   

Utløpsdato pass (obs passet må være 
gyldig i minst 6 måneder etter 
avreisedato)  

 

Privatadresse:  

 

 

Fakturainformasjon (om fakturaen skal 
utstedes til noen andre enn deg – f.eks 
arbeidsgiver)  

 

Tlf:                                                            

E-post:                

Ønsker du tilslutningsbillett?  

(Billett fra et sted i Norge som skal 
korrespondere med flyavgangen fra 
Gardemoen.)     

Spesifiser ev. fra hvor og tidspunkt og ta 
kontakt med Al Quds. 

 
 
 

Har du noen spesielle allergier eller 
matpreferanser vi bør vite om? 

 

Ønsker du å bo på dobbeltrom eller 
enkeltrom (mot tillegg i prisen)? 

 

Er det ev. en annen deltaker du ønsker å 
bo på rom sammen med? 

 

Jeg bekrefter med dette Al Quds vilkår for 
reiser og at jeg har gyldig reiseforsikring 
som gjelder for Palestina.  

 

 

BETINGELSER 
Minimum antall deltakere er 10 personer. Hvis færre påmeldte deltakere vil turen bli avlyst og innbetalt beløp 
returnert. Påmeldingen er bindende. Dette skjemaet bekrefter deltakelse på reise med de angitte datoer, og et 
depositum på kr 3000,- vil bli fakturert. Det tas forbehold om prisendringer, flyskatter og endringer i 
valutakurser. Al Quds er medlem av Reisegarantifondet. 
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