Gamlebyen i Antalya

Turpris

Prisen inkluderer ikke:

Grunnpris kr 10 650,- inkl.
flyavgifter



Prisen inkluderer:

Tips til hotellbetjening, guide og
sjåfør



Drikke til inkluderte måltider



Enkeltromstillegg: kr 1 780,-



Reiseforsikring (alle må ha)



Flyreise Kristiansand - Antalya
tur/retur



Flyavgifter kr. 2 030,- (pr. jan
2018, kan endres)

Flytider



Hele reisen og utflukter etter
programmet

Kristiansand - Oslo 0850 0935



Opphold i dobbeltrom på
Dantel Pension



Halvpensjon dvs. frokost og
middag



Lunsj på utfluktene 13. og 15.
oktober



Inngangsbilletter til alle besøks
steder slik det fremgår av
dagsprogrammet



Norsk reiseledelse



Engelsktalende guide på
utfluktene

11. oktober

Oslo - Istanbul 1200 1645
Istanbul Antalya 1925 2045

17. oktober

Bosted
11 - 17 oktober Dantel Pension
Vi har begrenset antall plasser på
turen. Turen fylles opp
fortløpende. På grunn av strenge
regler fra flyselskapet, må vi ha inn
påmeldinger så tidlig som mulig.
Ved sene påmeldinger kan vi ikke
garantere plass på turen. Prisene
er gitt på gjeldene tariffer og
valutakurser. Vi tar forbehold
om programendringer og at det
melder seg nok deltakere til å
gjennomføre turen. Vi tar også
forbehold om endringer i valutakurser, devaluering, uforutsette
avgiftsforhøyelser, nye skatter
eller lignende.

Antalya - Istanbul 0755 0915
Istanbul - Oslo 1400 1655
Oslo - Kristiansand 1950 2035

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid
før avreise.

Våre avbestillingsregler og øvrige
reisebetingelser finner du på
www.plussreiser.no

Menighetstur til Tyrkia
Arrangør misjonsutvalget i Kristiansand Domkirke og Stefanusalliansen

11. oktober 2018 // 7 dager
Turteam: Biskop Stein Reinertsen og

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Jon-Geir Dittmann fra Stefanusalliansen

Laodikea

Pamukkale

Lille Asia/Tyrkia er et utrolig
spennende område/land å reise i.
Tyrkernes overstrømmende
gjestfrihet og Tyrkias spennende
blanding av Europa og Midtøsten
gjør landet til et attraktivt reisemål.
Enten man ønsker orientalsk
mystikk, arkeologiske utgravninger
eller spesielle naturfenomener. Vil
du reise i Johannes og Paulus sine
fotspor, og besøke stedene som er
kjent gjennom Paulus sine misjonsreiser, eller se Johannes sine brev til
menighetene i Åpenbarings boka, er
Tyrkia det rette stedet.
VÅRT MISJONSPROSJEKT
Vi skal besøke Antalya Evangelical
Church med Pastor Ramazan Arkan
og bli bedre kjent med deres arbeid.
Det blir kjekt å få nær kjennskap til
vårt misjonsprosjekt gjennom
Stefanusalliansen.
Stefanusalliansen har de siste
årene pleiet nær kontakt med
Antalya evangeliske kirke.
Menigheten ble startet som et lite
husfellesskap i 1992. Den er

Pastor Ramazan Arkan

tyrkisktalende og ønsker å vise at
man kan være både tyrkisk og
kristen på samme tid. De fleste av
dagens omtrent 200 medlemmer
er tidligere muslimer.
Våren 2017 ble et nytt kirkebygg
åpnet i forstadsområde Lara i
Antalya. Stefanusalliansen har vært
hovedsponsor for dette bygget.
Halve menigheten møtes der,
mens den andre halvdelen møtes i
sine gamle leide lokaler i gamlebyen, også kjent som Kaleici.
Oppdelingen av menigheten
skyldes ikke splittelse, men er et
strategisk valg for å kunne nå flest
mulig nye mennesker med
evangeliet om Jesus. Hele
menigheten samles likevel jevnlig
til fellessamlinger i det nye
kirkebygget.

Antalya

DAGSPROGRAM
Dag 1 - torsdag 11. oktober:
Reisedag
Avreise kl. 08.50 med SAS fra
Kristiansand, på Gardermoen går
reisen videre med Turkish Airlines
via Istanbul til Antalya. Ankomst
Antalya kl. 2045. På flyplassen
venter bussen og tar oss med til
vårt overnattingssted Dantel
Pension. Her skal vi bo under
oppholdet i Tyrkia. Frokost og
middag er inkludert.
Dag 2 - fredag 12. oktober:
Vandretur i Gamlebyen i
Antalya
Etter frokost tar bussen oss med
til den gamle bydelen. Her får vi
tid til å se oss rundt. Vi skal også
møte pastor Ramazan Arkan og
andre fra menigheten hans.

Velkommen med på en
uforglemmelig tur!

Dag 3 - lørdag 13. oktober:

Hilsen Misjonsutvalget i Kristiansand
domkirke

Tur til Prege, Aspendos og
manavgat-fossefallene
I dag skal vi på bussightseeing med
engelsktalende lokalguide. Vi

starter med et besøk i den antikke
byen Prege. Her får vi blant annet
se romerske vannkanaler, offentlige
bad med vakre mosaikker og
romersk sentralvarmesystem. Så
går turen til Aspendos, den greskromerske byen med sitt godt
bevarte romerske teater, før vi
avslutter med de vakre Manavgatfossefallene. Middag på Dantel
Pension.
Dag 4 - søndag 14. oktober:
Gudstjeneste i Antalya
I dag får vi feire gudstjeneste
sammen med menigheten vi støtter
gjennom misjonsprosjektet. På
ettermiddagen reiser vi på båttur
sammen med menigheten. Dette
blir en spesiell opplevelse
Dag 5 - mandag 15.oktober:
Tur til Pamukkale
Etter frokostdrar vi til Pamukkale.
Vi kjører gjennom Nekropolis og
stopper ved inngangsporten til
Hierapolis. Vi går gjennom den
klassiske ruinbyen og ender på
toppen av bomullsfjellet. Vi ser

Cleopatra bassenget. Varme kilder
renner nedover sidene og danner
dryppstein og forhøyninger som er
blitt til rene eventyrlandskapet.
Det er nå ikke lenger anledning til
å ferdes fritt i området, men en får
et godt utsyn over naturfenomenet som har gjort dette stedet
verdensberømt. Der kilden
kommer opp til overflaten er det
anledning til å bade, akkurat slik de
gamle romerne gjorde! Apostelen
Filip virket i Hierapolis og led
martyrdøden her i år 80. En stor
Basilika er bygget til hans minne.
Det er en 20 min. gange opp dit.
Så går turen videre til Laoikea,
som er en av de sju
sendemenighetene. De siste årene
har Denizli universitetet drevet
med utgravninger her. Vi vil få
fornøyelsen av bl.a. å se Syrian
gate, hovedgaten og Roma
fontenen. Etter en lang dag drar vi
tilbake til vårt overnattingssted.

Dag 7 - onsdag 17. oktober:
Hjemreise
Tidlig på morgenen tar bussen
oss til flyplassen. Avreise er kl.
07.55. Turen går via Istanbul og
Oslo tilbake til Kristiansand.
Ankomst Kjevik kl. 20.35.

Er det noe du lurer på?
Ta kontakt med:
Kristiansand Domkirkes
Misjonsutvalg ved Kjellaug
Kvalsvik på mobil 91 58 26 61
Eller
Plussreiser ved Signe Solås på
mobil 97 18 93 50 eller mail
signe@plussreiser.no
For påmelding på turen bes
du ta kontakt med Signe i
Plussreiser eller på nettet på
www.plussreiser.no/reiser/
reinertsen

Dag 6 - tirsdag 16. oktober:
Fridag
I dag kan vi nyte solen, bade, kose
oss og slappe av, eller ta en tur til
sjømannskirken i Antalya.

Påmelding starter på basar
07. april 2018

