
TIL TYRKIA 

Turteam:
Steinar Tverrli og  

Håvard Sandvand Dahlen 

Vi inviterer til en spennende og 
opplevelsesrik høstferietur med 
Sjømannskirken til Tyrkia. Første 
del av turen skal vi vandre i Paulus’ 
fotspor og i den andre delen av 
turen oppholder vi oss i Alanya.

7. - 16. oktober 2023

Høstferietur med Sjømannskirken



TURINVITASJON:
Vi inviterer til en spennende og opplev-
elsesrik høstferietur med Sjømannskirken 
til Tyrkia. Første del av turen skal vi 
vandre i Paulus’s fotspor. Vi besøker først 
Efesos som var hovedstad i den romerske 
provinsen Asia. Paulus besøkte byen flere 
ganger og oppholdt seg der to år på den 
tredje misjonsreisen. Evangelisten Johannes 
ble biskop og bodde her og vi skal besøke      
katedralen til hans minne. Dernest vil vi 
også besøke tre av menighetene som vi 
kjenner fra Åpenbaringsboken; Smyrna, 
Sardes og Filadelfia. Til sist i denne første 
del av turen skal vi oppleve Pamukkale/
Hierapolis med «bomullsborgen» etter de 
fantastisk hvite kalkterrassene.
Så drar vi videre og i den andre delen av 
turen oppholder vi oss i Alanya. Her nyter 
vi rolige feriedager med sol og varme. Vi 
skal også bli kjent med Sjømannskirken 
og arbeidet de driver for nordmenn som 
oppholder seg i byen og omegnen. Vi deltar 
på hyggekveld, lørdagsgrøt og guds- 
tjeneste. I løpet av dagene i Alanya vil 
det bli tilbud om småutflukter og sosiale 
samlinger. 

ET “KINDEREGG” AV EN HØST- 
FERIETUR
Blir du med på denne høstferieturen, får du 
med deg tre «ting»: 
For det første;
 - en vandring i Paulus’ fotspor og nær- 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE  07. OKTOBER 2023

   TK1752 Oslo – Istanbul 1155 1650
   TK2336 Istanbul – Izmir 1900 2015

HJEMREISE FRA TYRKIA 16. OKTOBER 2023 
TK2593 Alanya – Istanbul 1055 1220
TK1753 Istanbul – Oslo 1500 1755

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER
   07- 09/10    Korumar De Luxe Hotel, Kusadasi  
   09 - 11/10      Lycus River Hotel, Pamukkale
    11 - 16/10      White Gold Hotel, Alanya
 
   Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende   
    hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

REISELEDERE 

Steinar Tverrli er pensjonist og har vært 
sjømannsprest i Sjømannskirken i Alanya. 
Han har også vært  reiseleder for mange 
turer til ulike sjømannskirker i Europa. 

Håvard Sandvand Dahlen er utdannet 
diakon og ansatt som medarbeider i 
Sjømannskirkens Norgesarbeid. Han har 
også vært ansatt ved sjømannskirken i 
London.

kontakt med bibelske begivenheter og 
steder  
For det andre; 
- et møte med Sjømannskirkens arbeid i 
Alanya gjennom arrangementer og med- 
arbeidere
For det tredje; 
- en opplevelse av sol og sommer og gode 
feriedager ved Middelhavets kyst

DAGSPROGRAM 
LØRDAG 7. OKTOBER
Utreisedag 
Avreise fra Gardermoen med Turkish 
Airlines kl. 11:55, via Istanbul, ankomst 
Izmir 20:15. Buss venter oss som tar oss 
med til vårt hotell; Korumar De Luxe Hotel 
i Kusadasi. Sen middag på hotellet. 

 

SØNDAG 8. OKTOBER 
Efesos 
Etter frokost forlater vi hotellet for en 
hel dag i Efesos. Først skal vi se oldtids-
byen Efesos, som står på UNESCO’s 
verdensarvliste. Vi skal gå i gatene Paulus 
og Johannes gikk i, se det store teateret 
hvor Paulus talte til efeserne, Celsius-          
biblioteket, romerske bad, marmorgaten, 
Hadrians tempel og mye mer. Vi skal 
også besøke Jomfru Marias hus, et helt 
spesielt og stille sted med en særegen 
atmosfære, som også er det viktigste  
bibelske pilgrimstedet i Tyrkia. Til sist 

Smyrna Teateret i Hireapolis



Velkommen på en uforglemmelig tur!

skal vi se gravkirken hvor apostelen 
Johannes etter tradisjonen er begravd. 
Underveis gjør vi en stopp og spiser lun-
sj. Etter dagens mange opplevelser er vi 
tilbake på hotellet og spiser middag der.

MANDAG 9. OKTOBER 
Smyrna, Sardes og Filadelfia 
Først frokost på hotellet. Dernest sjekker 
vi ut og begir oss på vei til Pamukkale. 
Underveis gjør vi først et stopp i old-
tidsbyen Smyrna, dagens Izmir. Vi 
leser brevet som menigheten i denne 
byen fikk. Ellers vandrer vi både i det                     
moderne og gamle Izmir. Dernest  
besøker vi Sardes, leser brevet de fikk, 
og ser det som er igjen av det storslåtte 
templet til Artemis, idrettsbanen,  
offentlige bad, og datidens største, 
kjente synagoge utenfor Palestina. Til sist 
gjør vi et stopp i Filadelfia, leser brevet 
til denne menigheten, og får et innblikk 
i denne byens historie. Underveis spiser 
vi lunsj. Til sist ankommer vi Pamukkale 
og tar inn på Lycus River Thermal Hotel 
hvor vi også spiser middag.

TIRSDAG 10. OKTOBER 
Pamukkale/Hierapolist
Etter frokost opplever vi «bomulls-
borgen» Pamukkale med sine varme 
kilder som var allerede godt kjent i 
oldtiden for sin helsebringende virkning. 

I tillegg ser vi de fantastiske kalkstein-
sterrassene og stedet er like populært i 
dag som det har vært. I tillegg, og ikke 
minst, er det som er igjen av oldtidsbyen 
Hierapolis like imponerende med sin 
markedsplass, gater og steinbuer, bad, 
gravplass, og for ikke å forglemme det 
storslåtte teateret med plass til 20.000 
personer, bygget i år 200 f.Kr. Hierapolis 
rommer også tradisjonen om apostelen 
eller evangelisten Filip’s martyrium. Det 
blir lunsj underveis denne dagen og 
middag på hotellet om kvelden.

ONSDAG 11. OKTOBER
På vei til Alanya 
Etter en tidlig frokost blir det avreise 
med buss til Alanya. Reiselengden er ca. 
60 mil langs gode veier. Vi gjør stopp 
underveis for lunsj, toalettbesøk og for 
å strekke på beina. Vi ankommer Alanya 
på tidlig ettermiddag og sjekker inn på 
White Gold Hotel. Denne ettermid-
dagen skal vi delta på sjømannskirken 
i Alanya’s faste onsdagsarrangement, 
en hyggekveld med variert program 
og bevertning. Middag på hotellet på 

kvelden.

TORSDAG 12.- SØNDAG 
15. OKTOBER
Gode og avslappende dager i Alanya 
Når vi nå er kommet til Alanya, vil vi ha 

dager som er mer til egen disposisjon. 
Alanya er en vakker og tiltalende turist-
by med ca. 300.000 innbyggere. Vårt 
hotell ligger ca. 3 km fra sentrum og i en 
bydel som heter Oba. Stranden er like 
ved. Sjømannskirken nås med en spaser-
tur på ca. 20 minutter. Nå kan vi nyte sol 
og varme, slappe av på stranden, ta tur 
inn til sentrum på egenhånd og vandre 
omkring i nærområdet. Underveis i løpet 
av dagene vil det bli tilbud om småut-
flukter og hyggelige samlinger. Tid og 
pris kunngjøres underveis. White Gold 
Hotel er et all-inclusive-hotell slik at vi 

har alle måltider her mens vi bor i Alanya.

MANDAG 16. OKTOBER 
Hjemreisedag
Etter frokost på hotellet blir vi hentet 
med buss som tar oss til Gazipasa fly-
plass, ca. 3 mil øst for Alanya. Vi flyr med 
Turkish Airlines kl. 10:55 med ankomst 
Istanbul kl. 12:20. Videre fra Istanbul 
kl.15:00 med ankomst Oslo/Garder-
moen kl. 17:55.

Vi takker for turen og håper alle har hatt 

opplevelsesrike og gode dager!

Sjømannskirken i Alanya Pamukkale



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. 21.450,- ved minimum 25 betalende

Enkeltromstillegg kr. 4.500,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel.

Medlemmer i Sjømannskirken får kr. 300,- i avslag på turprisen.

PRISEN INKLUDERER:
•	 Flyreise Oslo – Izmir med retur fra Alanya (inkl.    

flyskatt kr. 2.471,- pr. des -22, kan endre seg noe)
•	 Reisen i henhold til oppsatt program
•	 Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom 

inkl. halvpensjon, fire netter
•	 Lunsj på tre av dagene i starten av turen
•	 All inclusive/Alt inkludert på hotellet i Alanya, fem 

netter
•	 Inngangspenger til besøkssteder slik det fremgår av 

dagsprogrammet
•	 Norsk reiseledelse fra Sjømannskirken
•	 Engelsktalende guide 

IKKE INKLUDERT:
•	 Øvrige måltider
•	 Drikke til maten (utenom på hotellet i Alanya)
•	 Enkeltromstillegg
•	 Eventuell tilslutningsbillett
•	 Reise- og avbestillingsforsikring
•	 Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør, ca. 35 Euro   
•	 Småutflukter i Alanya, m.m. arrangert av reiselederne/

Sjømannskirken i Alanya

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 25 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (EURO-kurs på kr. 10,70.) og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING

KrydderPamukkale

Celsiusbiblioteket

Jomfru Marias hus


