
Reiseleder:  Åslaug Ihle Thingnæs 

Skreddersydd reise for personer som ønsker å lære mer 

om arbeidet som NMS støtter i Midtøsten.  

Med NMS til Egypt 

22. september - 02. oktober 



DAGSPROGRAM 

(med forbehold om endringer) 

 

Tirsdag 22. september 

Stavanger-Oslo-Istanbul 

Avreise fra Stavanger (mulighet til å 

reise fra andre byer i Norge, ta 

kontakt). Ankomst Istanbul kl. 

22:35.  

  

Onsdag 23. september 

Istanbul-Kairo 

Flybytte i Istanbul. Ankomst hoved-

staden, Kairo kl. 01:55. Vår sjåfør 

møter oss og tar oss til hotellet i 

sentrum. Vi sjekker inn.  

Overnatting på hotell i Kairo.  

 

Etter en sen frokost besøker vi  

Bibelselskapet, her møter vi en 

kreativ og engasjert stab som  

stadig kommer opp med nye ideer 

til å nå folket sitt med Guds ord. 

NMS har lenge støttet arbeidet, og 

vi setter av god tid. Ikke minst til 

Bible World og bibelbutikken som 

ligger på hovedkontoret. Lunsj når 

vi kommer til det evangeliske  

teologiske seminaret (ETSC). Vi får 

omvisning og orientering både om 

institusjonen og om den presbyte-

rianske kirken sitt arbeid med me-

nighets-planting i storbyen. NMS 

støtter filialen til ETSC i Alexand-

ria. Kanskje møter vi et par studen-

ter derfra mens vi er på Anafora.  

 

Torsdag 24. september 

Dagen i Kairo 

I dag går turen til Citadellet, et 

murverk rundt det gamle Kairo, 

bygd av Saladin på 1100-tallet. Her 

får vi utsikt over hele Kairo, med 

pyramidene i horisonten. Besøk i 

Mohamed Ali-moskeen, som i dag 

er mer et museum enn en levende 

moske. Om ettermiddagen  

besøker vi SAT-7 sitt studio.  

Kanskje får vi overvære et live 

show? Vi får i alle fall se hvor de 

produseres. Aktualitetsprogram-

mene for ungdom støttes for tiden 

av NORAD. Like ovenfor studioet 

får vi kanskje med oss en flott sol-

nedgang med utsikt over hovedsta-

den, hvis ikke ørkensand og for-

urensning er for sterk. Senere på  

kvelden deltar vi på gudstjeneste i 

den unike hulekirken som ligger 

ovenfor søppelbyen i Muqattam-

fjellet.  

Den største hulen har sitteplass til 

FLYTIDER* 

Utreise fra Norge - 22. september 2020 

SK4024     Stavanger-Oslo 14:30 15:20 

TK1754 Oslo-Istanbul 17:45 22:35 

TK692 Istanbul-Kairo 00:30 01:55 

Hjemreise fra Egypt - 02. oktober 2020 

TK693 Kairo-Istanbul 02:50 06:15 

TK1751 Istanbul-Oslo 07:45 10:30 

SK4025 Oslo-Stavanger 13:00 13:50 

 

*Vi tar forbehold om eventuelt endringer, dersom det blir 

kansellerte avganger. Oppdaterte opplysninger gis før 

avreise. 

REISELEDER 

Åslaug Ihle Thingnæs 

Frem til Åslaug ble pensjonist ved 

årsskiftet var hun ansvarlig for  

kontakten med NMS’ partnere i 

Midtøsten. De inspirerer og utford-

rer henne og hun ønsker å bidra til 

at andre også får møte disse flotte 

folka.  

Turen er for deg som ønsker å  

lære mer om ulike prosjekter og 

arbeid som NMS støtter i Egypt. 

Turen går blant annet til Bibel-

selskapet, det evangeliske teologis-

ke seminaret og SAT-7. I tillegg skal 

vi selvsagt også være turister i  

dette landet som er så rikt på  

kultur og historie. Vi besøker blant 

annet pyramidene og det kjente 

biblioteket i Alexandria. De siste 

dagene roer vi ned på Anafora 

retreat– og kurssenter.  



 
Det er middag fra kl. 18:00 og kl. 

20:00 er det kveldsbønn i kirken.  

 

Anafora er et koptisk ortodoks retreat

- og kurssenter som ligger ca. 1,5 time 

nord for Kairo, midt mellom Kairo og 

Alexandria langs «ørkenveien», i rand-

sonen av Sahara.  

Anafora ble grunnlagt og ledes av  

biskop Thomas Det er en oase i dob-

bel forstnd, ikke bare for landets kop-

tiske kristne, men for folk fra mange 

land og kirkesamfunn. Vi får tildelt 

hvert vårt enkle rom med god plass 

og bad.   

NMS støtter Anaforas program for 

traumebehandling av unge kvinner, 

pluss et program for gutter på jakt 

etter sommerjobb for å hjelpe på  

familiens økonomi. Dette får vi høre 

mer om fra vertskapet på Anafora.  

 

Søndag 27. september 

Dagen på Anafora 

Vi følger rytmen på Anafora eller 

lager vår egen.  

 

Mandag 28. september 

Anafora-Alexandria-Anafora  

Tidlig avreise fra Anafor, dagsut-

flukt til Alexandria og det  

kjente biblioteket som er tegnet av 

Snøhetta. Retur til Anafora på  

16 000 mennesker. Hele anlegget 

er dekorert med historiske og bi-

belske motiver. Middag og overnat-

ting på hotell i Kairo.  

 

Fredag 25. september 

Dagen i Kairo  

Vi gjør oss kjent i gamlebyen og St. 

Sergius kirken, den eldste kirke i 

gamle Kairo, grunnlagt i 

5.århundre. Vi besøker også Ben 

Ezra synagogen som er et viktig 

jødisk monument, ikke bare den 

største men også den mest brukte. 

Vi fortsetter til den koptiske kate-

dralen. Dagens lunsj tar vi mens vi 

seiler på Nilen i en Felucca 

(tradisjonell trebåt). Middag og 

overnatting på hotell i Kairo.   

 

Lørdag 26. september 

Kairo-Anafora 

Før vi forlater hovedstaden tar vi 

turen til det  egyptiske museum,  

pyramidene og sfinksen ved Giza. 

Keops pyramiden er den eldste av 

dem og den største i verden,  

bygget ca. 2000 år f.Kr. Sent på et-

termiddagen ankommer vi retreat 

senteret Anafora. Senteret blir vår 

base de 5 neste nettene.  

ettermiddagen.  

Tirsdag og onsdag 29. og 30. 

september 

Dagene på Anafora 

Vi får besøk av et par ledere fra 

Middle East Media (MEM) som vil 

fortelle og vise eksempler fra  

arbeidet. MEM var den første  

organisasjonen som NMS samar-

beidet med i Egypt da NMS begyn-

te arbeidet i Egypt i 1991.  

Vi håper også at vi får møte biskop 

Thomas en av dagene.  

Det vil også være tid til tid til hvile, 

refleksjon, lesing, svømming og tur-

gåing på området.  

 

Torsdag 01. oktober 

Anafora-Kairo 

Dagen på Anafora, etter middag 

pakker vi koffertene og kjører til 

Kairo.  

 

Fredag 02. oktober 

Kairo-Istanbul-Oslo-Stavanger 

Vi flyr tilbake til Istanbul og videre 

til Oslo. Ankomst Oslo kl. 10:30. 

Ankomst Stavanger kl. 13:50.  

 

 

 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR. PERSON  

 

TOTAL    20 600,-   

 

Enkeltromstillegg   2 600,- 

(Begrenset antall) 

 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Stavanger-Kairo t/r inkl. flyskatter 

(pr. des 19, de kan endre seg). 

• Visum. 

• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost. 

• Lunsj og middag,  

• All felles transport i Egypt. 

• Inngangsbilletter til attraksjoner som er nevnt i 

programmet. 

• Engelsktalende lokal guide, sightseeing i Kairo 

og i Alexandria.  

• Norsk reiseleder. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Vaksiner. 

• Tips (ca, 5,5 USD pr. dag pr. person). 

• Drikke.   

• Inngangsbilletter til mumierommene på det 

Egyptiske museum og til gravkammer i pyra-

midene.  

 

 

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

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (desember 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• 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. 

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige reise-

betingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


