6. - 15. september

I Paulus sine fotspor

HELLAS
Vi flyr fra Gardermoen midt på dagen
og lander i Thessaloniki
utpå kvelden.
ISLAND
De to første nettene overnatter vi i
havnebyen Kavala hvor Paulus og hans
følge kom i land på vei fra Lilleasia.
Dagstur fra Kavala til Filippi, den første
byen i Europa som Paulus forkynner
evangeliet i.
Tredje dagen kjører vi sør-vestover mot
Thessaloniki, den nest største byen i
Hellas med over en million innbyggere.
Etter et stopp her kjører vi til Veria. Her
får vi høre om Paulus sitt besøk og om
de jødene som har levd her i årtusener.
Vi fortsetter videre sørover forbi
Olympen og andre fjellmassiver til den
lille byen Kalambaka.
Neste dag skal vi i Meteora besøke to av
de mest fascinerende klosteranleggene

På en spennende og innholdsrik tur med
Paulus som «reiseleder» skal vi oppleve at
bibelfortellingen blir levende på en ny måte.
Fastlands-Hellas byr på vakker og variert
Nordsjøen
natur
i tillegg til store kulturelle severdigheter.
i landet. De ligger på toppen av klippene
med en fantastisk utsikt over slettelandet
og fjellene omkring. I gamle dager måtte
en klatre på svaiene taustiger eller
heises opp i en kurv for å komme opp
til klostrene. I dag er det heldigvis
bilvei opp.

og ser på dommersetet og torgene,
får vi et levende inntrykk av hvilke
betingelser Paulus har arbeidet under
i denne byen. Det blir også god tid på
egenhånd i Loutraki da en av dagene
FINLAND
er fridag uten program.
NORGE
De to siste nettene
bor vi i landets
SVERIGE
Videre går turen til Delphi hvor vi bor
hovedstad, Athen. Vi skal bli bedre ESTLAND
til neste dag. I Delfi, som klynger seg
kjent med Antikkens Athen og besøker
spektakulært oppover bratte fjellsider,
Akropolis, Areopagos-klippen der
LATVIA
møter vi den antikke orakeltradisjonen. DANMARK
Paulus holdt sin berømte tale samt LITAUEN
Agoraen; den sentrale markedsplassen
Etter besøket hos
orakelet kjører vi
og selve hjertet til antikkens Athen.
STORBRITANNIA
IRLAND
HVITERUSSLAN
videre
til feriebyen Loutraki kjent for
Siste dagen i Hellas har du til egen
NEDERLAND
POLEN
sin koselige strandpromenade ved
disposisjon før vi flyr tilbake til Norge
TYSKLAND
kysten i Korintbukta. Her skal vi bo
igjen neste morgen.
BELGIA
godt i tre netter. En av dagene skal vi LUX.
TSJEKKIA
UKRAIN
på tur til Korint. Denne hovedbyen for
SLOVAKIA
Paulus' virke i Hellas er godt bevart
ØSTERRIKE
MOLDO
FRANKRIKE
UNGARN
arkeologisk, og mens vi vandrer
rundt SVEITS
SLOVENIA
KROATIA

ROMANIA

BOSNIAHERCEGOVINA SERBIA

0b
Pris fra Oslo:
Pristillegg:

Vilkår:

12

10 dagers tur

19.950,-

Turprisen Fly Oslo – Thessaloniki og Athen – Oslo ITALIA
inkluderer: 9 overnattinger med frokost, 8 middager, busstransport,
inngangspenger
og guidede turer i henhold til program,
SPANIA
reiseledertjenester fra norsk turteam.
PORTUGAL

Tillegg fra andre byer i Sør-Norge på
forespørsel.
2 700,- for enkeltrom.

Ikke
inkludert:

Øvrige måltider, drikke til maten, tips, forsikringer.

Turteam:

Kari og Helge Standal.

For denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler.
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