
Turteam:  Erik Dahl 

Vi flyr til Konya og fortsetter til Egidir med noen vandringsdager underveis mot 

Antalya og besøk til den evangeliske kirken i Antalya.  

OPPLEV  TYRKIA 

03. - 13.10. 2020 

Adada Antiokia 



REISELEDER 

Erik Dahl  har vært i Antalya i 2018 
med en gruppe som besøkte den 
evangeliske  menigheten i Antalya. Se 
mer informasjon på neste side. 

 

Under et besøk hos vennskapsmenig-

heten Antalya evangeliske kirke i ok-

tober 2018 ble han klar over at det er 

laget en vandresti langs den første 

delen av ruten til Paulus, fra Perge til 

Antiokia i Pisidia. Fire kjørte bil langs 

en del av denne ruten, opp til den vak-

re Eğidirsjøen, som ligger nesten 1000 

meter over havet. De fant vandrestien 

litt sør for Eğidir og gikk en kort 

strekning på den. I det kirkelige kul-

tursentret i Antalya (St Paul Cultural 

Center) kjøpte han en guide-bok for 

denne ruten. 

Ruten går gjennom et utrolig vakkert 

terreng. Ideen dukket opp at det ville 

være spennende å vandre en del av 

denne ruten. Siden Paulus gikk ganske 

lange distanser, fant vi det ikke realis-

tisk å gå hele veien fra Perge (som er 

like ved Antalya) til Antiokia. En kor-

tere del, for eksempel fra Perge til 

Eğidir, virket mer realistisk. 

Nå viser det seg at den politiske situa-

sjonen i landet ikke gjør det tilrådelig 

å begi seg helt på egenhånd på en slik 

vandring. Det er også begrenset med 

overnattingssteder langs ruten. Vi har 

derfor, i samarbeid med Plussreiser, 

laget et opplegg for en kultur/

vandringsreise langs deler av den vei-

en Paulus gikk. Det tas utgangspunkt i 

hjemturen hans, og man skal besøke 

Konya (Ikonium), Yarvaç (Antiokia), 

Eğidir, Adada, Perge og Antalya. Vi har 

god kontakt med kirken i Antalya, og 

det er mulig at noen fra menigheten 

deres vil delta på deler av turen. I alle 

fall vil vi møte dem på slutten, både i 

kultursentret og i den nye kirken i 

forstaden Lara i Antalya. Opplegget 

ble avklart med pastor Ramazan Ar-

kan da han besøkte Trondheim i sep-

tember 2019. 

 

 

DAGSPROGRAM 

 

LØRDAG 03. OKTOBER  

Utreise  

Gruppen reiser med Turkish Airlines 
fra Oslo via Istanbul til Konya. Da fly-
et går kl.11.25 fra Oslo, er det mulig 

med tilslutningsbilletter med SAS uten 
ekstra overnatting fra mange steder i 
Norge. Ta kontakt eller skriv i merk-
nadsfeltet ved påmelding. Ved an-

komst Konya kjører vi med buss til 
vårt hotell hvor vi skal bo de to første 
nettene. 

Perga 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 03. oktober 2020 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.25 16:15 

TK2038 Istanbul - Konya 17:45 19:10 

 

Hjemreise fra Tyrkia - 13.oktober 2020 

TK2437  Antalya - Istanbul 09:20 11:00 

TK1753 Istanbul - Oslo 14:05 16:50 

 

BOSTEDER 

03 - 05/10 Sema Hotel, Konya 

05 - 08/10 Altingol Hotel, Egidir 

08 - 09/10 Hospits på vandreruten 

09 - 10/10 Hospits på vandreruten 

10 - 13/10 Kaleici Lodge, Antalya 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

 

På sin første misjonsreise dro Paulus 

fra Antiokia i Syria, via Kypros til Per-

ge i Pamfylia (sør i dagens Tyrkia). 

Perge er nå en godt bevart ruinby. 

Derfra gikk han til Antiokia i Pisidia 

(sentralt i Tyrkia), til Ikonium (som nå 

heter Konya), og så til de små lands-

byene Lystra og Derbe. Deretter gikk 

han tilbake omtrent samme vei. Han 

kom til Ikonium og Antiokia, og gikk 

trolig direkte mot Perge, på en ro-

mervei som passerte byen Adada. Fra 

Perge dro han ned til Antalya (som 

het Attalia i romertiden), der det var 

en god havn, og så med båt hjem til 

Syria. Reisen er beskrevet i Apostle-

nes gjerninger, kapittel 13 og 14.  



 

 

FREDAG 09. OKTOBER 

Sagrak til Kasumlar  
Buss til Sagrak, like ved romerbyen 
Adada, der vi ser på en romervei og 

en kirkeruin. Vandring derfra over 
fjellet til Tota, ca. 17 km. Buss fra To-
ta til Kasumlar der det er overnatting.  
 

LØRDAG 10. OKTOBER 

Til Antalya  
Buss til oldtidsbyen Perge, der det blir 
omvisning. Så videre busskjøring til 
Antalya, hvor vi skal bo i tre netter.   
 

SØNDAG 11. OKTOBER 

Antalya   

Det blir møter / gudstjeneste i kultur-
senteret og den evangeliske kirken i 

Antalya.   
 

MANDAG 12. OKTOBER 

Fridag i Antalya   

Det blir en dag til disposisjon for den 
enkelte til bading, shopping etc.  Det 
er normalt temperatur som en god 

norsk sommerdag i Antalya i oktober.   
 

TIRSDAG 13. OKTOBER 

Hjemreisedag  
Vi sjekker så ut av hotellet, og blir 
fraktet med buss til flyplassen ved An-
talya. 
 
 

SØNDAG 04. OKTOBER 

Konya  
Møte med den katolske kirken, og 
forhåpentligvis besøk i St. Helena-

kirken som nå er museum.  
 

MANDAG 05. OKTOBER 

Konya - Egidir 

Vi drar med buss via Yalvac, med om-
visning i ruinbyen Antiokia, så videre 

til Egidir. Møte i St Stefanus-kirken før 
vi sjekker inn på hotellet. Den er inn-
redet som museum. 
 

TIRSDAG 06. OKTOBER 

Vandring  
Vi tar buss til Bedre (nord for Egidir), 

og vandrer ca. 16 km til Bagören/Barla 
(kirkeruin). 
   

ONSDAG 07. OKTOBER 

Vandring   
Bussen tar oss til Kasnak Mesesi sør 
for Egidir. Vandring tilbake til Egidir. 
En flott rute på ca 17 km.  
   

TORSDAG 08. OKTOBER 

Egidir til Sütcüler 

Vi sjekker ut av hotellet og kjører til 
Serpil (ved Yakari Gökdere, sør for 
Egidir). Vandring denne dagen ca. 15 
km til Sipahiler.  Buss herfra til Sütcü-

ler hvor det er overnatting på et hos-
pits.  

Hele turen vil ta 11 dager (hvorav 2 

reisedager) og er av Plussreiser kost-

nadsberegnet til kr 15.450, forutsatt at 

det er 12 deltakere. Man vil ha 2 over-

nattinger i Konya, 3 i Eğidir, 2 underveis 

(Sütçüler, Kasιmlar) og 3 i Antalya. 

Det er valgt en nøktern standard, og 

man må ta forholdene «som de er». 

Vandringene er ikke veldig lange i kilo-

meter, men flere av dagene er det en 

god del opp og ned. Mange vil nok være 

litt slitne når de kommer frem. Vi har en 

minibuss som følger med hele turen. 

Det vil være mulig å sitte på med den 

om noen ikke vil vandre. 

En tyrkisk guide vil følge oss på turen. 

Norsk reiseleder er Erik Dahl. Han har 

vært i deler av området tidligere, og har 

lang erfaring fra vandringer, blant annet 

som pilegrim. I 2019-20 leder han en 

studiegruppe om Apostlenes gjerninger i 

Ranheim kirke i Trondheim. 

 

Prosjektet er utviklet og gjen-

nomføres i samarbeid med Stefa-

nusalliansen. 

 

Påmelding: https://plussreiser.no/reiser/opplev-tyrkia  

https://plussreiser.no/reiser/opplev-tyrkia


Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS KR  15.450,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo til Konya og retur fra Antalya 

• Flyavgifter kr. 1.995,- (pr. okt -19, kan endres) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på hotellene og større 

rom på hospits langs vandringen 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag på bosted 

• Inngangsbilletter til alle besøk steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Engelsktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør   

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg (ikke mulig på vandringene) 

• Reiseforsikring (alle må ha) 

• Tilslutningsbillett fra andre steder i Norge. 

 

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 (høsten 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

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

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 12 betalende deltakere. Vi tar forbehold om programendringer og at 

det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 

• 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. 

 


