
Med NMS til Egypt

Reiseleder:
Åslaug Ihle ThingnæsSkreddersydd reise for personer som ønsker å lære 

mer om arbeidet som NMS støtter i Midtøsten.

29. mars - 08. april 2023 



Turen er for deg som ønsker å 
lære mer om ulike prosjekter og 
arbeid som NMS støtter i Egypt. 
Vi besøker Bibelselskapet, det 
evangeliske teologiske seminaret 
og SAT-7. I tillegg skal vi selvsagt 
også være turister i dette landet 
som er så rikt på kultur og histo-
rie. Vi besøker blant annet pyra-
midene og det kjente biblioteket i  
Alexandria. De siste dagene roer 
vi ned på Anafora retreat – og 
kurssenter.

DAGSPROGRAM
 
ONSDAG 29. MARS 

OSLO - WIEN 
Avreise fra Oslo kl 15:00, (mulighet til å 
reise fra andre byer i Norge, ta kontakt).  
Ankomst Wien . Her går flyet videre til 
Kairo kl 22:15. 

TORSDAG 30. MARS  
Ankomst Kairo: 01:40. Vår sjåfør møter 
oss og tar oss til hotellet, så vi får noen 
timers søvn. Etter en sen frokost besøker 
vi Bibelselskapet. Her møter vi en  
engasjert og kreativ 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 den interaktive Bible World 
og bibelbutikken i tilknytning til hoved-
kontoret.

Til lunsj blir det pizza som vi tar vi med 
oss på tur i felukka på Nilen. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 29. MARS 23 

OS336 OSLO - WIEN    15:00    17:20

OS865 WIEN  - KAIRO      22:15   01:40+1

 

HJEMREISE FRA EGYPT - 08 APRIL 23 

LH587   KAIRO - MUNCHEN   02:10   06:05

LH2452  MUNCHEN  - OSLO  08:40 10:50 

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER
 
30-/3 -02/4  Hilton Samalek, Kairo 

03-07/04  Anafora Retreat- og kurssenter 

 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDER

Åslaug Ihle Thingnæs
Åslaug var ansvarlig for kontakten 
med NMS’ partnere i Midtøsten 
fram til hun ble pensjonist i 2020. 
Hun har fortsatt kontakt med mange 
av dem og ønsker å bidra til at andre 
også får møte de engasjerte og 
kreative folka og bli kjent med det 
spennende arbeidet de står i. 

 

Om ettermiddagen tar vi en tur i gamle-
byen der vi er innom den eldste kirken i 
gamle Kairo, St Sergius, fra det 5.  
århundre og Ben Ezra synagogen, et 
viktig jødisk monument. Den er ikke bare 
den største, men også den mest brukte.

Før middag stopper vi ved den store 
koptiske katedralen. 

FREDAG 31. MARS 
I dag er det det teologiske seminaret i 
Kairo som står på planen. Det er snart 
160 år siden det startet opp. Student-  
tilgangen er god; ikke minst på bakgrunn 
av at de lenge har tilbudt nettunder-
visning. Det innebærer at studentene 
ikke trenger å flytte til Kairo, men kan ta 
store deler av studiet fra hjemstedet,  
enten det er i Egypt eller utenlands. 
NMS har vært en aktiv partner for  
akkurat den siden av driften.

Dagens lunsj blir i matsalen på  
seminaret.

Så står hulekirkene for tur; et stort anlegg 
på Muqattam-fjellet like ovenfor  
søppellandsbyen. Hele området er  
dekorert med historiske og bibelske 
motiver.

Middag på vei tilbake til hotellet.

LØRDAG 01. APRIL  
Vi skal til Citadellet, et murverk rundt 
det gamle Kairo, bygd av Saladin på 
1100-tallet. Her får vi utsikt over byen 
med pyramidene i horisonten. Den store 
Mohamed Ali-moskeen ligger på samme 



 
område, så den får vi også besøke. 

I dag er den mer et museum enn en 
levende moske.

Vi spiser lunsj på veien til TV-kanalen 
SAT-7 sitt studiohus. Der blir det  
omvisning og kanskje en mulighet for å 
være back stage på et liveshow? Vi får i 
alle fall se hvor de produseres og høre 
facts og historier om seertall og respons 
mm, NMS har støttet SAT-7 siden 
starten i 1996, flere ganger også med 
NORAD-finansiering.

 

SØNDAG 02. APRIL 
Før vi forlater hovedstaden tar vi turen 
til det egyptiske museet, pyramidene 
og sfinxen ved Giza. Keopspyramiden 
er den eldste av dem og den største i 
verden, bygget ca. 2000 år f.Kr. Sent på 
ettermiddagen ankommer vi  
retreat-senteret Anafora som blir vår 
base de neste fem nettene. Vi får tildelt 
hvert vårt enkle rom med god plass og 
bad.

Anafora er et koptisk ortodoks retreat- 
og kurssenter som ligger i ørkenen 1,5 
times kjøretur langs veien til Alexandria. 
Anafora ble grunnlagt og ledes av biskop 

Thomas som har vært på Norges-besøk 
mange ganger. Stedet er en oase i dobbel 
forstand, ikke bare for landets koptiske  
kristne, men for folk fra mange land og 
kirkesamfunn.

Frokost, lunsj og middag består så langt 
mulig av egenprodusert mat, og siden 
det fortsatt er fastetid i den ortodokse 

 

 
kirkekalenderen, er det vegetarmåltider 
som serveres. Morgen og kveld er det 
tidebønn som vi er invitert til å være med 
på.

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 og mye mer får vi høre 
om fra vertskapet på Anafora.

 
MANDAG 03. APRIL  
Vi gjør oss kjent på Anafora og følger 
dagsrytmen der.

TIRSDAG 04. APRIL  
Dagstur til Alexandria der vi får se 
Citadellet og det store biblioteket som 
er tegnet av det norske arkitektbyrået 
Snøhetta. Det blir også tid til litt van-
dring gatelangs før eller etter lunsj på en 
restaurant ved sjøen.

Middag ved retur til Anafora om 
kvelden. 

ONSDAG TIL FREDAG 
05. - 07. APRIL  
En av dagene får vi besøk av et par ledere 
fra Middle East Media, en samabeids- 
partner NMS har hatt fra de kom til 
regionen i 1991, og får høre og se 
 eksempler fra deres arbeid. Men først og 
fremst vil det være tid til hvile, refleksjon, 
svømming og turgåing på området.

Vi håper også å møte biskop Thomas til 
en samtale en av dagene vi er der. 

Fredag kveld pakker vi oss ut og drar til 
flyplassen der flyet går 02:10.

LØRDAG 08. APRIL  
KAIRO - MUNCHEN - OSLO  
Mellomlanding i Munchen og ankomst 
Oslo 10:50.

 Velkommen på en 
 uforglemmelig tur!

 



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

TURPRIS FRA OSLO
KR 22.390,-

Enkeltromstillegg: kr 3.750,-  (på hotellet i Kairo)

 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo-Kairo t/r inkl. flyskatter  

(pr. sep 22, kr. 1775,-, kan endre seg)
• 30-/3 -02/4  Hilton Samalek, Kairo  

Overnatting i dobbeltrom inkl. halvpensjon (frokost og middag) 

03-07/04  Anafora Retreat- og kurssenter,  

overnatting i dobbeltrom inkl. fullpensjon 

• 5  lunsjer ( 4 lunsjer i Kairo, 1 lunsj i Aleksandria)

• Transport i henhold til oppsatt program 

• Inngangsbilletter til attraksjoner som er nevnt i  

programmet 

• Engelsktalende lokal guide, sightseeing i Kairo og i  

Alexandria 

• Norsk reiseleder

IKKE INKLUDERT:
• Vaksiner

• Visum USD 25,- pr. person

• Tips (ca, 6 USD pr. dag pr. person)

• Drikke til maten, øvrige måltider

• Inngangsbilletter til mumierommene på det Egyptiske  

museum og til gravkammer i pyramidene

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER

• Vi tar forbehold om endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 15 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (september 2022, USD kr 9,8), 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 reisebetingelser finner 

du på vår nettside www.plussreiser.no.

PÅMELDING


