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GRUPP- OCH FÖRSAMLINGSRESOR

- genom yttre och inre landskap



Välkommen med!
Exodus Resor har som motto “Resor med kvalitet och gemenskap” det vill säga 
prisvärda resor med god, kristen gemenskap. Vi vill alltså att en resa skall innehålla mer 
än den turistiska biten, vi reser genom både “yttre och inre landskap”.  
Pilgrimsresor upptar en stor del av vår tid. Vi har resor till oftast beprövade, kända 
och intressanta platser som Det heliga landet, Rom, Santiago de Compostela, resor i 
Ignatius och Luthers fotspår med flera.

Det ingår förstås turistiska bitar i pilgrimsresorna men också tillfälle till begrundan och 
eftertanke, ett behov som ökar i dagens samhälle.

Även i denna katalog belyser vi några av våra duktiga reseledare och deras resor lite 
extra:

Richard Holmgren, arkeolog och populär reseledare, som varit med vid flera 
utgrävningar dit hans resor går idag. Han delar med sig av sitt enorma kunnande och är 
en inspirationskälla till att vilja veta ännu mer.

Anders Sjöberg, författare, präst, lärare m.m. som tillsammans med Irén Kärrbrant, 
lic.israelisk guide, tar hand om flera av våra resegrupper till Det heliga landet. Anders 
och Irén är mycket populära reseledare/guider som vägleder er i denna historiska och 
dagsaktuella region.

Även om det 2017 var stort Lutherjubileum så kommer vi också i år köra några resor till 
Lutherland. Vi kommer att vara med på bröllopsfesten i Wittenberg i juni och vi har en 
ny resa som har arbetsnamnet “Luther annorlunda”, där vi fördjupar oss i vissa delar i 
Luthers liv lite extra. Dessutom fortsätter vi med den populära resan Luther – Bach.

Vi har några intressanta nyheter i år: Vårresa till Holland, Rhendalen med Hildegard av 
Bingen, Berlin med tema Bonhoeffer och Baptistiska rötter.

Läs mer om dessa och alla andra resor längre fram i katalogen.

Koppla av och luta dig tillbaka i våra bekväma säten. Låt bekymren fara och njut av 
den innehållsrika resan, som vanligt ingår det mesta i priset. Umgås med trevliga 
medresenärer och dela vår gemenskap. 

Vi ser fram emot att träffa dig!
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SPANIEN

Pilgrimsvägen i Spanien 30/3–12/10
Individuellaresor

PILGRIMSVANDRINGAR
Vi har delat upp den 80 mil långa sträckan i fyra delar. De har lite olika längd, första sträckan är 
t.ex lite kortare vilket kan vara strategiskt för den som tänkt vandra alla etapperna. Dessutom 
har vi en kortare variant av etapp 4 för den som vill få diplomet och nå målet i Santiago. Du har 
alltså stora valmöjligheter – välj det som passar dig.

Etapp 1  S:t Jean Pied du Port – Estella, ca 11 mil, vandring 5 dagar. 7 dagar

Etapp 2  Estella – Burgos, ca 16 mil, vandring 7 dagar. 9 dagar

Etapp 3   Burgos – Astorga, ca 22 mil, vandring 10 dagar. 12 dagar

Etapp 4   Astorga – Santiago de Compostela, ca 24 mil, vandring 12 dagar. 15 dagar

Etapp 4: Kort Sarria – Santiago de Compostela, ca 11 mil, vandring 5 dagar. 8 dagar

Portugal Porto – Santiago de Compostela, ca 22 mil, vandring 12 dagar. 15 dagar

Pilgrimscykling till Santiago de Compostela

Terrängen i norra Spanien är delvis kuperad. Ibland cyklar man ganska högt med en vidunderlig 
utsikt, ibland är det mer slättland. Underlaget varierar – stigar, vägar bestående av grus eller 
asfalt. På vissa avsnitt där stigen är smal hänvisas cyklister till landsvägen.

Alternativ 1 
Cykla hela sträckan från St. Jean till Santiago,   
ca 80 mil. 12 cykeldagar, 14 övernattningar.

Alternativ 2 
Cykla från Portomarin till Santiago,  
ca 9 mil. 2 cykeldagar, 4 övernattningar.

Alternativ 3 
Cykla från O Cebreiro till Santiago,  
ca 16 mil, 3 cykeldagar, 5 övernattningar.

Mer information finns på hemsidan 
www.exodusresor.se/pilgrimscykling

Reseinfo / priser:

Se vår hemsida
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OM RICHARD HOLMGREN

Tidigt arbetade han med lokaliseringen av 
Christopher Columbus skepp i Västindien och 
därefter har professionella arbeten, vid sidan om 
passionerad upptäckarglädje, kommit att invol-
vera såväl den kinesiska kulturen som Amazonas 
regnskogar. Richard har arbetat med projekt 
och utgrävningar i exempelvis klippstaden 
Petra, Italiens Pompeji, Siwaoasen i Egypten 
samt Arenigrottan i Armenien. Tillsammans 
med arkeologen Anders Kaliff har han startat 
den Svenska Dödahavsexpeditionen, som sedan 
1994 bedriver forskning och utgrävningar vid 
östra Dödahavsstranden i Jordanien.  
De har tillsammans givit ut boken “Arkeologer i 
Bibelns Sodom” som är en populärvetenskaplig 

skildring av expeditionens utgrävningar och 
de spännande resultat som dessa givit. Många 
års arbete har också ägnats åt den etruskiska 
kulturen med bl.a. flyginventeringar över San 
Giovenale. Sommaren 2001 debuterade Richard 
Holmgren som sommarpratare i Sveriges Radios 
P1 och han har även medverkat i flera TV-pro-
gram, bl.a. “Resebyrån”. 

Richards resor riktar sig till den som vill veta lite 
mer i en tilltalande kombination av lagom ut-
maningar, rekreation och spännande vetenskap. 
Resorna lämpar sig för alla åldrar och för alla 
med ett såväl gediget rese- och historieintresse 
som allmän nyfikenhet.

Richard Holmgren är arkeolog och driver sedan 1992 företaget ARCDOC, Arkeologisk 
Dokumentation. Från unga år har hans resande och vistelser med olika kulturer varit en 
inspirationskälla till att även tolka det förflutna. Sedan början av nittiotalet har Richard arbetat 
som konsult vid olika arkeologiska utgrävningar i Medelhavsområdet, med specialisering på 
Mellanöstern. Många resenärer som reser med Richard uppskattar den lättillgängliga och 
historiska ram som man får under resorna. För att förstå ett historiskt skeende, en religion eller 
ett folk, så är det också viktigt att få en inblick i samtida kulturer på andra platser i världen.

Om Richard Holmgren
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JORDANIEN MED RICHARD HOLMGREN

Bibelarkeologisk resa – Jordanien 3–10/10

Besök innanför avspärrade utgrävningsplatser och vandringar utanför turistområdena. Möten 
med beduiner och fantastiska naturupplevelser väntar på den resa som tar dig till många 
av berättelserna från Bibelns värld; förlorade städer som Petra, Philadelphia och Sodom, 
eremitgrottor och 5 000 år gamla reliker. 

Richard Holmgren är arkeolog och har arbetat i Mellanöstern i snart 30 år. Han tar med oss till 
sina utgrävningsplatser vid Döda Havet och i klippstaden Petra med mera. Vår lokala guide från 
Jordanien ger en inblick i det moderna Jordanien med allt vad det innebär. 

Resan kräver normal grundkondition och fungerande leder för att kunna ta del av de olika 
utflykterna och visningarna. 

Välkommen till en verkligen unik resa. 

3/10 Över Jordanfloden Flyget tar oss till 
Amman, där vår buss möter oss och tar oss in 
till centrala Amman. Under bussfärden får vi 
en introduktion till den kommande veckan av 
arkeologen Richard Holmgren som är vår guide 
under resan. Middag och övernattning i Amman. 

4/10 Från världens äldsta kulturer till apost- 
larnas städer Redan i Amman får vi en första 
inblick i arkeologi och hur kulturer kan hittas i 
olika lager. Richards guidning på svenska ger en 
inblick i hur städer byggs, och vad man kan hitta 
i dem. Vår engelsktalande guide från Jordanien 
berikar oss med kunskap om Jordaniens kultur, 
politik och sedvänjor. 

Färden går vidare till en av de bäst bevarade 
romerska städerna utanför Rom. Jerash har 
magnifika lämningar av gator och tempel och 
visar hur en stad såg ut på apostlarnas tid. På 
kvällen återvänder vi till vårt hotell i Amman. 

5/10 Johannes Döparen vid Jordanfloden, 
Mose Berg och vägen till Petra På jordens 
lägsta punkt hittar vi lämningarna av Johannes 
Döparens plats för dop.  

Efter 1994 öppnades nya områden för arke-
ologiska undersökningar och man fann dop-
bassänger och kyrkor från bysantinsk tid. Detta 
är platsen som förknippas med Johannes Döpa-
rens verksamhet. Numera är det återigen en 
viktig pilgrimsort, invigd av Johannes Paulus II. 

Därefter bär det iväg uppför berget Nebo, där 
Mose folk blickade ut över det heliga landet. 
Lunch äter vi i en stad knuten till Rubens stam 
som erövrades av Moabs kung och senare 
av Mackabéerna. På Kungsvägen, den gamla 
handelsvägen, passerar vi den djupa Moabdalen, 
med det bibliska Arnon, för att på kvällen nå 
fram till klippstaden Petra där hotell och middag 
väntar. 

Läs mer på  
nästa sida!
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6/10 Petra – gudar, präster, profeter, tempel 
och offerplatser i en stad hälften så gammal 
som tiden Petra är storslaget, cirka en mil i 
diameter. Idag rör vi oss i stadens centrala delar, 
och väljer vägar som arkeologerna använder 
vid sidan av turiststråken. Richard har arbetat i 
detta område i 15 år. 

Här i Petra möter vi “Faraos skattkammare”, den 
stora teatern och den storslagna pilgrimsleden, 
som slingrar sig fram bland rosenröda klippor, till 
offerplatsen al-Madba. I Farasa-dalen besöker 
vi ett flertal grav- och tempelmonument där vi 
bl.a. lär oss att datera keramik. 

På eftermiddagen finns det tid att utforska Pe-
tras över 700 monument på egen hand. Richard 
ger rekommendationer och hänvisningar. 

7/10 Moses bror Arons heliga berg och ut-
grävningarna av ett förlorat pilgrimscentrum 
Några kilometer söderut bestiger vi i lugn takt 
det heliga Arons berg, en pilgrimsort för judar, 
muslimer och kristna och den plats där Moses 
äldre bror Aron sägs vara begravd. 

Richard Holmgren har gjort arkeologiska 
utgrävningar här och vi tar oss in på utgrävning-
splatsen för att titta närmare på Arons hus, 
unika arkeologiska fynd och platsen för det 
läger som utgjort basen för utgrävningarna. Här 
finns också lämningar av en stor basilika och ett 
pilgrimscenter. 

Det är inte många av Petras besökare som hittar 
hit, och utgrävningsplatsen är normalt stängd 
för de som hittar hit. Besöket är fantastiskt och 
den medhavda lunchen intas med en fascin-
erande vy över Wadi Araba. På kvällen återkom-
mer vi till vårt hotell i Petra. 

8/10 Korsriddare, städer äldre än kera-
mik samt Svenska Dödahavsexpeditionens 
upptäckter vid Döda havet – bibliska Sodom 
Idag stannar vi vid en för turister bortglömd 
korsriddarborg; al-Wueira. Borgen ligger dold, 
insprängd bland ingefärsformade klippor. 

Senare, inne i en sval dalgång, möter vi en sam-
ling bankettsalar i Lilla Petra och där hittar vi 
också en 9 000 år gammal bosättning.

Sedan åker vi mot Döda havets östra kust, till 
de platser som ofta identifierats som de bibliska 
städerna Sodom och Gomorra. Här har Rich-
ard arbetat med utgrävningar sedan 1994 och 
vi får del av en arkeologisk och kulturhistorisk 
förståelse av området. Under senare delen av 
eftermiddagen når vi vårt luxuösa hotell där vi 
kan vila ut, njuta och se rakt över Döda Havet.

9/10 Nihil agere delectat – Härligt att inte 
gör någonting Idag kan du glädjas åt bad och 
olika flytkonster i Döda havet. Vakna på lyxigt 
boende, inte passa några tider, smälta intryck. 
Hotellet har flera restauranger, spa-anläggning, 
bad i bassänger, massage mm. 

Döda havets flytkraft och hälsolera finns till 
förfogande hela dagen. Under kvällen äter vi 
gemensam avslutningsmiddag. 

10/10 Något att berätta Efter frukost är vi redo 
att lämna hotellet för att resa till flygplatsen 
i Amman. Hemma väntar reseberättelser och 
bokhandlare som gnuggar händerna för att sälja 
läsning av sådant som fascinerat till fortsatt 
kunskapsinhämtning. 

Allt detta ingår: Reguljärflyg till Amman, bussresa, del i dubbelrum med halvpension 
på 4-5 stjärniga hotell, samtliga middagar och luncher, varav en lunchbox, visum 
och skatter, lokal engelsktalande guide samt svensk guidning av expert på biblisk 
arkeologi. Dricks och ev spa-aktiviteter tillkommer. Enkelrumstillägg 4 200:-

Ett mer utförligt dagsprogram  
finns att läsa på vår hemsida.

PRIS17 590:-

JORDANIEN MED RICHARD HOLMGREN
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OM ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT

Anders Sjöberg är författare, lärare, präst, reseledare och trubadur. Han har arbetat 13 år 
som högskolelektor i Nya testamentet på Johannelunds teologiska högskola, och 9 år som 
Generalsekreterare/Missionsföreståndare för EFS, en rörelse inom Svenska kyrkan.

I sitt författarskap och genom sina föreläsningar, samt genom sitt arbete som reseledare till 
Israel vill han fördjupa kunskapen om den Hebreiska bibeln/det Gamla testamentet och den 
grund detta testamente utgör för förståelsen av Nya testamentet. Ett annat område han gärna 
undervisar om är kristendomens judiska grund.

Ett ämne han också gärna belyser utifrån hans specialintresse är: Jerusalems tempel på Jesu tid, 
vilket han skrivit ett flertal böcker om. Anders är aktuell med TV sändningar från Israel.

Irén Kärrbrant har bott större delen av sitt liv i Israel och är licensierad israelisk guide på 
svenska, engelska och hebreiska. 

Specialintressen: Bibeln, historia, arkeologi och det moderna Israel. 

Hon jobbar årligen med flera grupper från Sverige, Norge och Finland.

Om Anders Sjöberg & Irén Kärrbrant
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Vandringsresa i Jesu fotspår 7–14/3 & 12–19/11

Denna speciella pilgrimsresa består av två delar: Först Jesu väg genom Galiléen. Här vandrar 
vi genom trakter där också Jesus från Nasaret befann sig – bergen och dalarna, vägen till 
Genesarets sjö och sjöstranden. Från Genesarets sjö går vägen genom Jordandalen och sedan 
genom Judéens öken upp till Jerusalem. Också här vandrar vi “i Jesu fotspår”.

Dag 1 Utresa och transfer från Ben Gurion- 
flygplatsen till Nasaret. Vi flyger till Tel Aviv. 
Där blir vi hämtade med buss för transfer till 
Nasaret. Övernattning och middag på hotell i 
Nasaret.

Dag 2 Från Nasaret via Sippori till Kana (ca 
sex timmar). Vår första vandringsdag för oss 
genom det arabisk-israeliska Nasaret och dess 
sevärdheter: Bebådelsekyrkan med dess otaliga 
Mariabilder från hela världen, den lilla ortodoxa 
Gabrielskyrkan och dess fresker och den arabis-
ka marknaden (suq).

Vi vandrar till Sippori, den på Jesu tid vack-
raste staden i Galiléen. Kanske arbetade 
Josef och hans son med byggen här. Förutom 
imponerande väg- och byggnadsrester och ett 
än mer imponerande vattensystem, finner vi 
här regionens kanske vackraste mosaikarbeten, 
bland annat “Sipporis Mona Lisa”, som följer oss 
med blicken.

Bussen tar oss till Kana som påminner med sin 
franciskanska “Bröllopskyrka”, om vinundret i 
Kana, Jesu första under. Övernattning och mid-
dag i Kibbutz Lavi.

Dag 3 Från Kibbutz Lavi via Wadi Chamam till 
Migdal och Genesarets sjö (ca sju timmar).  
Vi vandrar genom Galiléens landskap, förbi 
“Hittins horn” och ner genom Wadi Chamam 
(Duvdalen). Bussen kör oss ner till Magdala vid 
Genesarets sjö. Utgrävningarna där visar på ett 
stort kommersiellt center på Jesu tid.

I Magdala finns en vacker ny katolsk kyrka 
tillägnad de kvinnor som följde Jesus. Där har vi 
en andakt. Övernattning och middag på hotell 
vid Genesarets sjö.

Dag 4 Sjöns heliga platser. Vi börjar dagen 
med en vandring nedför sluttningen på Salig-
prisningarnas berg där Anders undervisar om de 
åtta saligprisningarna. Nedanför, vid stranden, 
ligger Petruskyrkan, där Jesus bjöd lärjungarna 
på frukost.

Vi fortsätter vandringen längs stranden till 
franciskanernas Kapernaum, staden där Jesus 
bodde under sina tre verksamma år i Galileen. 
Sent på eftermiddagen åker vi med buss genom 
Jordandalen till Döda havet. 

Övernattning och middag på hotell nära Döda 
havet.

RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT
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Dag 5 Genom Judéens öken (1) (ca sex tim-
mar). Mycket tidigt på morgonen stiger vi över 
Jordandalens “kant” och vandrar längs den an-
tika Sockervägen (Derech Ha’Ssuckar) västerut 
från Döda havet. Vi passerar Nabi Musa som 
sedan medeltiden av muslimer anses vara Moses 
grav. På vägen möter vi beduiner och deras 
hjordar. Vid Bir el Malki, en cisternanläggning 
från tiden för Israels konungar, tar vi paus.

Via Og-Wadis serpentinväg kommer vi till den 
judiska bosättningen Mishor Adumim. Dagen 
avslutas med ett dopp i Döda havet. Övernatt- 
ning och middag på hotell nära Döda havet.

Dag 6 Genom Judéens öken (2) (ca tre timmar) 
och pilgrimsintåg i Jerusalem (ca tre timmar).
Idag går vandringen ifrån Jeriko upp genom den 
hisnande vackra dalen Wadi Qelt. Vandringens 
höjdpunkt är S:t George klostret som ligger 
insprängt i klippan. Vi transporteras sedan till 
Herdarnas Äng för lunch.

På eftermiddagen börjar vi vandra från Skopus-
berget norr om Jerusalem och går ner i Kidron-
dalen till Getsemanekyrkan. Sedan går vi vidare 
till Västra muren. Övernattning och middag på 
hotell i Jerusalem.

Dag 7 Gamla stan i Jerusalem (ca fem timmar).
Vi börjar dagen tidigt i Gravkyrkan/Uppstån-
delsekyrkan innan de stora grupperna av turister 
kommit. Sedan går vi ner ett par stationer på 
Via Dolorosa. Vi vandrar igenom de judiska och 
de kristna kvarteren och eftermiddagen är fri 
för egna upptäckter, till exempel Gamla stans 
tak eller shopping på basargatorna.

Övernattning och middag på hotell i Jerusalem.

Dag 8 Hemresa. Vi lämnar Jerusalem och 
återvänder hem med många och oförglömliga 
minnen.

Allt detta ingår: Reguljärflyg Stockholm/Köpenhamn-Tel Aviv, del i dubbelrum 
7 nätter med frukost och middag, alla entréer och utflykter enl. program, lokal 
svensktalande guide & reseledare. Enkelrumstillägg 3 650:-

PRIS16 950:-

RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT
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RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT

Israel Golden Age med Anders Sjöberg 22–29/4

Resan är upplagd för dig som har svårt att gå långa sträckor och för dig som önskar inte bara 
det klassiska utan också andra perspektiv, främst i relation judendom – kristendom. Boendet är 
upplagt med högre standard på hotellen och lugna dagar med tid för vila och reflektion.

22/4 Vi reser med direktflyg från Arlanda/Kas-
trup och ankommer vid lunchtid på Ben Gurions 
flygplats. Där väntar bussen och vi kör genom 
Galileen till Club Hotel, Tiberias vid Genesarets 
strand där vi ska bo i fyra nätter. 

23/4 Dagen börjar med en båttur på Genesarets 
sjö. Sen bussresa till Saligprisningarnas berg som 
ligger naturskönt med utsikt över sjön. 

På eftermiddagen besöker vi Kapernaum, den by 
Jesus valde att leva i under sina år vid Genesaret. 

24/4 Besök till Migdal, det nytestamentliga 
Magdala som börjat grävas ut. Sedan kör vi upp 
till övre Galileen och besöker staden Safed med 
en av landets äldsta synagogor. 

25/4 Färden går upp i Golanhöjderna till den 
moderna staden Katzrin. Vidare till “Tårarnas 
dal” en slätt med utsiktspunkt över Syrien. Vi 
avslutar dagen i Caesarea Philippi där Jesus och 
lärjungarna befann sig vid Petrus bekännelse.

 

26/4 Vi lämnar Galileen och kör genom Jordan-
dalen mot platsen i Jordanfloden där Johannes 
döparen ropade: “Gören bättring och låten döpa 
eder”. Vidare till Jeriko där Sackeus blev sedd av 
Jesus. 

Sedan kör vi till Qumran, platsen där Döda 
Havsrullarna hittades för snart 70 år sedan. Vi 
hinner även med ett dopp i Döda Havet.  
Därefter till Jerusalem och vårt boende på Mt. 
Zion Hotel där vi bor tre nätter. 

27/4 Dagen börjar med en utsiktspunkt över 
Jerusalem från syd, där det är lätt att förstå 
stadens typografi och historiska utveckling. 
Vi besöker sedan Yad Vashem, förintelsens 
museum. Ett besök här är ett “måste” och det 
kommer att ge starka intryck. 

Det är fredag och på kvällen faller shabat in och 
vi kör till Västra muren för att tillsammans med 
många andra hälsa shabat välkommen. Middag 
och övernattning på Mt. Zion Hotel.
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Allt detta ingår: Reguljärflyg Stockholm/Köpenhamn-Tel Aviv, del i dubbelrum 
7 nätter med frukost och middag, alla entréer och utflykter enl. program, lokal 
svensktalande guide & reseledare. Tillkommer: Måltidsdrycker, dricks till chaufför 
och lokalguide USD 8:-/dag. Enkelrumstillägg 4 900:-

Ett mer utförligt dagsprogram  
finns att läsa på vår hemsida.

PRIS16 990:-

28/4 Vi kör ca 5 km syd om Jerusalem till  
Betlehem, staden där både kung David och 
Jesus föddes. Där besöker vi bl.a. 

Herdarnas Äng. Tillbaka i Jerusalem åker vi 
sedan till Israels museum för att se den  
verklighetstrogna modellen över Jerusalem för 
två tusen år sedan. 

Vi avslutar sedan dagen med att besöka 
Trädgårdsgraven, en oas mitt i staden där man 
kan förstå hur det kan ha sett ut där Jesus kors-
fästes. Middag och övernattning på Mt. Zion 
Hotel.

29/4 Avresa på morgonen från Jerusalem till Ben 
Gurions flygplats och hemresa. 

RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT
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RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT

Resa till Israel – Med Hebreiska bibeln som guide 16–23/5

På resan kommer vi enbart ägna oss åt den Hebreiska bibeln och en mängd av de historiska 
platser som sällan eller aldrig är med på “vanliga” Israelresor. Historiska händelser och 
Gudsuppenbarelser som ligger till grund både för Kristendomen och Judendomen.

16/5 Ankomst till Ben Gurion flygplats där guide 
och buss möter oss för att köra ca en timmes 
resa till Ashdod, söder om Tel Aviv. Där finns det 
tillfälle att ta ett dopp i Medelhavet.

17/5 I Ashdod besöker vi ett lärorikt museum 
över den filisteiska kulturen. Bussen kör sedan 
sydöst, genom Negev till det antika Tel Sheva. 

Där grävde bland annat Abraham en brunn och 
slöt ett fredsförbund med Avimelek. I den gröna 
oasen Ein Gedi, vid Döda havets strand påminns 
vi om Davids flykt undan Saul. Vi bor på ett 
kibbutzhotell i närheten.

18/5 Vid Jordanfloden finns en plats som 
sammanknippas med Gilgal, där Israels folk gick 
över floden under Josuas ledning. Detta är också 
platsen för Elias himmelsfärd och Jesu dop.

Därifrån följer vi bibelberättelsen till Jeriko och 
en utsiktspunkt över den kulle som är den antika 
staden. Vi fortsätter genom Jordandalen upp till 
Genesarets sjö och boende i Tiberias.

19/5 Vi börjar dagen i det vackra naturreser-
vatet Dan där den bäst bevarade staden från 
första templets tid finns. Resan går vidare till 
Megiddo, platsen som är känd utifrån de många 
strider som stått i dess närhet bl.a. där kung 
Josia mötte sin död år 609 f.Kr. 

Dagen avslutas på Karmelberget på den plats 
som är sammankopplad med Elia och Baalspro-
feterna. Vi sover även denna natt i Tiberias. 
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Allt detta ingår: Reguljärflyg Arlanda/Köpenhamn-Tel Aviv, del i dubbelrum, 7 nätter 
med frukost och middag, alla entréer och utflykter enl. program, lokal svensktalande 
guide, svensk reseledare och kaplan. Enkelrumstillägg 3 895:-

Ett mer utförligt dagsprogram  
finns att läsa på vår hemsida.

PRIS16 600:-

20/5 Idag är det Shavuot, den judiska förstlings-
festen och en av de tre pilgrimsfesterna. Vi kör 
till Jerusalem och till en utsiktspunkt över den 
heliga staden. Sedan till Kettef Hinnom, platsen 
där de äldsta bibliska versarna; den prästerliga 
välsignelsen hittades 1979. Vi vandrar genom 
Hinnoms dal, det bibliska Gehenna. Eftermid-
dagen spenderar vi i Israels museum och den 
arkeologiska avdelningen över bibliska fynd. 
Boende 3 nätter i Jerusalem.

21/5 Vi spenderar förmiddagen i Davids stad där 
vi går ner till Gihon-källan, genom kung Hiskias 
tunnel och till Siloams pool. Vi kör sedan väster 
om Jerusalem och på väg mot Beit Shemesh ser 
vi Ayalons dal där Josua kämpade. Därifrån kör vi 
till Ella dalen där slaget mellan David och Goliat 
stod. Vi ser Soho, Azeka och Qeyafa, troligtvis 
det bibliska Shá araim. Vi besöker Quayafa, 
denna nya utgrävning från Davids tid.

22/5 Vi börjar dagen i Shiloh, den plats där 
tabernaklet stod ifrån Josuas tid. Tillbaka sedan 
till Jerusalem där vi går innanför murarna och 
besöker Ariels museum över första templets 
tid. Här i Judiska kvarteren ska vi också besöka 
Tempelinstitutet – sedan avslutas dagen och vår 
resa vid Västra muren. 

23/5 Hemresa.

RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT
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RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT

Israel Lövhyddohögtidsresa 23–30/9

Det är precis 70 år sedan Israel utropades som självständig stat av Ben Gurion. Därför är det 
väldigt inspirerande att kunna inbjuda till denna unika Israelresa från Sverige för att kunna 
delta i den stora manifestation som kristna ambassaden kommer att genomföra under 
lövhyddohögtiden. Alla ni som har drömt om att resa till Israel – ta tillfället och boka plats på 
denna resa. Det kommer att ge dig ett oförglömligt minne för livet. 

23/9 Avresa från Köpenhamn resp. Stockholm 
och på Ben Gurions flygplats möter Anders 
Sjöberg oss och bussen tar oss till hotellet i 
Haifa. 

Denna kväll börjar lövhyddohögtidsfesten i  
Israel och på kvällen har vi en samling med 
information om resan som ligger framför. 

24/9 I närheten av Haifa ligger Zichron Yaacov 
och Ramat HaNadiv, två ganska okända platser 
för de flesta Israelresenärer. Detta för att lära 
känna mer om det moderna Israels framväxt. 

Vi kör upp på Karmelberget till platsen för Elias 
möte med Baals-profeterna. Middag på hotellet.

25/9 Denna dag ägnas åt Nytestamentliga 
platser och undervisning. Vi besöker utgrävning-
arna och den vackra kyrkan i det nyöppnade 
Magdala, staden där Maria levde under Jesu tid. 

Efter det får vi en upplevelse av hur det kunde 
vara för Petrus och de andra lärjungarna när de 
gav sig ut att fiska på Genesarets sjö. 

Därefter kör bussen upp på Saligprisningarnas 
berg och vi vandrar ner mot Genesarets strand 
med utsikt över både sjön och kullarna, där 
Anders undervisar om Bergspredikan. 

Vi avslutar dagen i Jesu hemstad Kapernaum. 
Middag på hotellet vid Genesaret.

 

26/9 Idag går färden söderut genom Jordan-
dalen till platsen där Jesus döptes av Johannes 
döparen. Färden går igenom Jericho och ner till 
världens lägst belägna punkt, Döda Havet, för 
att besöka platsen där Döda Havsrullarna  
hittades för nästan 70 år sedan. 

Det ges tillfälle för den som vill att bada i det 
hälsobringande vattnet. På eftermiddagen 
kör vi upp till Jerusalem och hälsar staden på 
en utsiktspunkt från öst. Middag på hotellet i 
Jerusalem.
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Allt detta ingår: Reguljärflyg Stockholm/Köpenhamn-Tel Aviv, del i dubbelrum 
7 nätter med frukost och middag, alla entréer och utflykter enl. program, lokal 
svensktalande guide & reseledare. Enkelrumstillägg 5 850:-

Ett mer utförligt dagsprogram  
finns att läsa på vår hemsida.

PRIS17 250:-

27/9 Vi vandrar genom de judiska kvarteren och 
besöker tempelinstitutet där föremålen för ett 
framtida tempel finns klara och får kunskap om 
deras praktiska och symboliska betydelse. 

På eftermiddagen hålls den stora marschen  
genom Jerusalem, där vi tillsammans med tusen-
tals människor från hela världen får uttrycka 
vårt stöd till Israel och till Jerusalem. 

Middag på hotellet i Jerusalem.

28/9 Tidig morgon då vi ska spendera förmid-
dagen i Davids stad, där landets kanske allra 
viktigaste arkeologiska utgrävningar sker. 

Där, om inte annars, blir bibeln levande på ett 
mycket handfast sätt. 

Vi går bl.a. ner till Gihon källan, genom kung 
Hiskias tunnel och till Siloams pool. Middag på 
hotellet i Jerusaelm.

29/9 Idag besöker vi gravkyrkan och vandrar till 
trädgårdsgraven för en andaktsstund. Efter-
middagen är fri för egna aktiviteter i Jerusalem. 
Middag på hotellet i Jerusalem.

30/9 Avresa till Ben Gurions flygplats för hem-
resa.

RESOR MED ANDERS SJÖBERG & IRÉN KÄRRBRANT
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ÖSTERRIKE

Skidresa till härliga S:t Anton 17–25/2

Till västra Österrikes mäktiga alplandskap går säsongens skidresa. Sol, snö och gemenskap. 
Vilken semesterkombination! Vi bor en bit från S:t Anton men den snabba motorvägen tar 
oss till Arlbergområdet de flesta dagarna. Vi köper ett kombinerat liftkort som gäller i hela 
området. Här finns alltså möjligheter, för nybörjaren och för den krävande skidåkaren. Vårt 
bekväma 4-stjärniga hotell Weisses Kreuz ligger i Feldkirch. Vår ledare, kh Berth Löndahl, har 
morgonsamlingar i bussen och några kvällssamlingar för dem som önskar.

17/2 Efter påstigning, enligt tidtabell, åker vi 
via färjan Rödby-Puttgarden och rakt söderut 
genom Tyskland. Vi gör paus på kvällen med till-
fälle för måltid, tandborstning etc. Sedan rullar 
bussen målmedvetet genom natten.

18/2 Vi anländer till vårt hotell söndag morgon. 
Här serveras stor frukostbuffé och därefter är 
det dags. Vi fixar skidor till dem som vill hyra, 
köper våra liftkort och sedan kan vi njuta av de 
härliga backarna. 

Denna första dag åker vi på Sonnenkopf, ett 
mindre men bra område. Riklig och god  
fyrarätters middag serveras varje kväll.

19-23/2 På dagarna är det förstås skidåkning. 
På kvällarna har vi några olika programpunkter. 
Hotellets bastu ingår i priset.

24-25/2 Lördagens skidåkning blir på Son-
nenkopf och avslutas en aning tidigare för att 
förbereda hemresan. 

Middag serveras före avresa. Vi använder natten 
till att åka genom Tyskland och söndag middag/
eftermiddag är vi tillbaka i Skåne.

Arlberg är känt för sina skidorter och ett av 
Österrikes bästa skidområde. Vi kommer att 
åka två dagar på Sonnenkopf. Övriga dagar i 
S:t Antonområdet eller Lech. Det finns alltså 
väldigt många liftar och möjligheter till fantas-
tiskt härlig skidåkning. 

Välkommen med till Alperna!

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med frukost och middagar plus frukost 
vid ankomsten och middag före hemresa, transfer till/från skidbacken, reseledare & 
kaplan, resemoms. Enkelrumstillägg 1 590:-  Beträffande barnrabatt se hemsidan

PRIS
7 770:-

Reseledare och kaplan:
Berth Löndahl
Kyrkoherde
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HOLLAND

Vår i Holland 12–16/4

Vår i tulpanernas hemland. Här hittar vi tulpaner i 1000-tal men också mycket annat.  
Den fantastiska målningen Panorama Mesdag, båttur på Amsterdams unika kanaler m.m. 
Den mäktiga invallningen Afsluitdijk och den ständiga kampen mot havet är också en del av 
holländarnas vardag.

12/4 Vi lämnar Sydsverige på morgonen och 
färden går via Danmark, Hamburg och Bremen. 
I kvällningen checkar vi in på fina Hotel Van der 
Valk i Groningen. Ca 73 mil.

13/4 Efter några mil i nordvästra Holland dyker 
den mäktiga vallen, Afsluitdijk upp. Vi kör på 
vallen och stannar till vid dess utsiktspunkt. På 
västra sidan har vi havet och på östra den lite 
lägre belägna sjön Ijsselmeer. 

Vi fortsätter genom det vackra landskapet till 
huvudstaden Amsterdam. På vår inledande 
stadsrundtur lär vi känna staden och en del av 
dess sevärdheter. Vårt utmärkta boende, Hotel 
Apollo, ligger i Papendrecht, några mil söder om 
Amsterdam. Ca 30 mil.

14/4 Blomsterparken Keukenhof är ett måste 
och här kan vi njuta av vårens vackra blommor. 
Parken omfattar 32 hektar med 7 miljoner 
blomsterlökar. 

Efter en härlig förmiddag åker vi till Panorama 
Mesdag i Haag, en 120 meter lång rundmålning 
som skildrar livet i den lilla fiskeorten Schevenin-
gen. Man upplever att man står i den gamla byn 
och blickar ut över strand, hav och by. Ca 20 mil.

15/4 Vår kanaltur återstår. Vi får en intressant 
och trevlig rundtur på Amsterdams kanaler. 
Efter lunchpaus och lite fri tid åker vi österut till 
Bramsche och hotell Idingshof. Ca 35 mil.

16/4 Resan mot Sverige fortsätter och snart är 
vi hemma, redo att möta den svenska våren.  
Ca 65 mil.

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med middag och frukost, utflykter och 
entréer enligt program, reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 1 790:-

PRIS
7 770:-

Reseledare:
Marielle Odebrandt
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Pilgrimsvandring Sarria-Santiago 23-30/4

Detta är resan för dig som vill pilgrimsvandra med ledare och kaplan. Från Sarria till Santiago 
de Compostela gör vi en vandring längs Caminon. Välj om du vill göra dagens vandring 
med gruppen och ledaren eller om du vill vandra vissa bitar i ensamhet. På kvällen blir det 
gemensam middag.

23/4 Hemifrån till Sarria 
Flyg från Kastrup och transfer från flygplatsen 
till hotellet i Sarria. Middag på hotell.

24/4 Sarria till Portomarin 
Vi går västerut. Så småningom går vandrings- 
leden genom öppna landskap och vi kommer 
fram till Portomarin. Under 1950-talet dämde 
man upp floden här, vilket fick översvämningar 
som följd. För att undvika att S:t Nikolaikyrkan 
skulle bli förstörd, flyttade man den sten för 
sten. Middag på hotell. Ca 22 km.

25/4 Portmarin till Palas de Rey 
Landskapet består nu mest av åkrar, floder och 
skog. Lägg märke till de speciella torkladorna 
längs vägen som kallas för los hórreos. De kom-
mer att följa oss ända fram till målet. Middag på 
hotell. Ca 24 km.

26/4 Palas de Rey till Arzúa 
Vi går genom jordbruksbygd och skogsområden. 
Skogen består bl.a. av eukalyptusträd och snart 
kommer också korkek och ask och längs strän-
derna finns gott om blommor. Vi anländer till 
Arzúa och har middag på hotell. Ca 28 km.

27/4 Arzúa till Lavacolla 
Nu blir det mycket eukalyptusskog med lite in-
slag av enstaka byggnader eller några byggnader 
i grupp. Vid Lavacolla finns en rondell till Santi-
agos flygplats. Här kan vi se en modern staty av 
en pilgrim. Middag på hotell. Ca 27 km.

SPANIEN
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28/4 Lavacolla till Santiago de Compostela 
Nu har vi drygt 5 km till Monte do Gozo. Här 
kan man för första gången under vandringen 
se tornspirorna på katedralen i Santiago. Väl 
framme går vi in i katedralen och får se  
silverskrinet som är Sankt Jakobs grav. 

Katedralen i sig innehåller dessutom fantas-
tiskt mycket annat som naturligtvis är mycket 
sevärt. Ett tips är att försöka gå till pilgrims-
muséet innan man besöker själva katedralen. 
Här finns nämligen rik information om  
katedralen. 

Pilgrimsmässa hålls varje dag. Väl ute ur kat-
edralen kan vi gå till pilgrimskontoret för att 
hämta ut beviset på att vi genomfört vandrin-
gen genom att visa upp pilgrimspasset med 
stämplar som visar att vi gått minst 100 km. 
Middag på hotell. Ca 10 km.

29/4 Fri dag i Santiago 
En hel dag till egen disposition i Santiago de 
Compostela. Middag på hotell.

30/4 Hemresa 
Idag avslutas denna fantastiska pilgrimsvan-
dring med transfer till flygplatsen för resa hem 
till Skandinavien.

Allt detta ingår: Flyg, busstransfer i Spanien flygplats-hotel T/R, svensk reseledare 
och kaplan, logi i dubbelrum med frukost och middag, transport av bagage mellan 
hotellen, resemoms.
Enkelrumstillägg 1 970:-           Priset gäller vid minst 15 deltagare 

Reseledare och kaplan:
Berth Löndahl
Kyrkoherde

PRIS10 595:-

SPANIEN
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TYSKLAND

Lutherresa med bröllopsfest i Wittenberg 7–11/6

Lutherresa med bröllopsyra i Wittenberg! Luther och Katarina gifter sig och det är 
medeltidsfest i stan. I övrigt lotsas vi genom Luthers liv och besöker många platser med 
anknytning till Luther. Vi möter också Tysklands historia och kultur på olika sätt när vi åker 
genom det vackra Thüringen och Sachsen-Anhalt och passerar trevliga och intressanta tyska 
städer. Välkommen på en resa till våra lutherska rötter.

7/6 Bussen börjar rulla från Skåne och vi far mot 
Danmark. Resande med flyg från Stockholm 
eller Göteborg hämtas på Kastrup. Sedan går 
resan vidare med färjan från Gedser till Rostock. 
På Country Park Hotel i Brehna avslutas dagen 
med middag tillsammans. Ca 60 mil.

8/6 I Leipzig finns Thomaskyrkan där J S Bach 
var verksam. Här ligger också Nikolaikyrkan 
vars måndagsböner starkt bidrog till murens 
fall och här finns, förutom en trevlig innerstad, 
intressanta museer som skildrar DDR-tiden. 
Vi tar oss sedan till Eisenach. Tid för lunch 
och möjlighet att gå in på Bachmuseet. Sedan 
väntar riddarborgen Wartburg. Vi guidas genom 
de vackra salarna och på slutet kommer vi till 
Lutherstube, Luthers rum där han översatte Nya 
testamentet till tyska – folkets språk. I Erfurt 
bor vi mycket centralt på Radisson Blu.  
Ca 31 mil.

9/6 Vi börjar i Augustinerklostret där Luther 
avgav sina munklöften. Det blir en guidad rund-
vandring genom detta intressanta och viktiga 
kloster. I Erfurt besöker vi också Mariadomen, 
den mäktiga katedralen. Efter lunch åker vi till 
Eisleben, orten där Luther både föddes och dog. 

Vi besöker födelsehuset där det också finns ett 
ganska nytt och informativt museum. Peter 
Paul-kyrkan där Luther döptes ligger nära. Vi 
vandrar också till Andreaskyrkan där Luther 
höll sina allra sista predikningar. Inkvartering på 
bekväma Hotel Graf von Mansfeld. Ca 10 mil.

10/6 Idag blir det fest i Wittenberg där det 
årliga bröllopet mellan Luther och Käthe äger 
rum. Stan är full av besökare, många i medeltida 
dräkter, och det pågår olika aktiviteter. Mark-
nadsstånd finns det gott om. Vi besöker de 
viktigaste platserna i Luthers liv – Slottskyrkan, 
Stadskyrkan och Lutherutställningen i Luther-
haus. När kvällningen kommer åker vi den sista 
biten till vårt trevliga Landhotel im Fläming.  
Ca 15 mil.

11/6 Hemresedag. På Kastrup lämnar vi flygre-
senärerna och vi fortsätter till Malmö och Lund.

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med frukost, fyra middagar, utflykter och 
entréer enligt program (Bachmuseet ingår ej), rundvandring i Augustinerklostret, 
reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 995:-

PRIS
6 890:-

Reseledare och teolog:
Carl Magnus Adrian
Prost
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SCHWEIZ

Baptistiska rötter i Tyskland och Schweiz 10–16/6

Vi väntas vackra vyer i Schweiz och Tyskland på en resa till de baptistiska rötterna. Under 
1500-talet växte det fram en frikyrkorörelse. Rörelsen fick namnet anabaptister (omdöpare) 
eftersom de endast döpte personer som själva bekänt sin tro. De tidiga anabaptisterna 
betonade kärlek och icke-våld i alla relationer. De menade att kyrkan skulle vara skild från 
staten och var bland de första som argumenterade för religionsfrihet. Anabaptisterna mötte 
mycket svårigheter och förföljelser och många fick plikta med sina liv för att de anslöt sig till 
rörelsen. Under resan möter vi också några nutida mennonitförsamlingar som har sitt direkta 
historiska ursprung i anabaptismen.

10/6 Avresa på morgonen från Jönköping. Under 
bussresan hinner vi bekanta oss med varandra, 
och även få lite introduktioner och bakgrunder 
till det vi kommer att möta under resan. På 
kvällen når vi vårt övernattningshotell i Bremen. 
Ca 76 mil.

11/6 I Weierhof finns en aktiv Mennonitförsam-
ling samt ett mennonitiskt arkiv och forsk-
ningscenter. Här får vi en visning av detta och av 
Weierhof. Församlingen i Weierhof välkomnar 
oss även på kaffe och en pratstund. Ca 52 mil.

12/6 Knappt 20 mil bort ligger Strasbourg där 
vi får se närmare på stadens baptistiska historia 
tillsammans med lokal guide. Sedan reser vi 
vidare till Bienenberg i Schweiz och ett teo- 
logiskt seminarium som vi beser innan vi check-
ar in på hotellet. 17 + 16 mil. 

13/6 Många anabaptister gömde sig i området 
kring Emmental under förföljelsen. Vi har här 
en lokal guide som tar oss med till de viktiga 
platserna. Natten tillbringas norr om Zürich.  
Ca 8 + 12 mil.

14/6 Vi börjar med att åka till Zürich för att 
under några timmar utforska stadens baptis-
tiska arv. Under eftermiddagen möter vi den 
första anabaptistiska trosbekännelsen som finns 
i muséet i Schleitheim. På kvällen återvänder vi 
till hotellet för middag. 

15/6 Hemresan påbörjas genom att åka utmed 
Bodensjön in i Österrike. Därifrån ställer vi 
färden norrut och kommer på kvällen till vårt 
övernattningshotell söder om Berlin. Ca 76 mil.

16/6 Med ny kunskap, nya insikter och ny 
förståelse fortsätter vi de sista milen mot 
hemtrakten. Via färjorna till Danmark och 
Sverige når vi Jönköping framåt kvällen och kan 
då summera en spännande och intressant resa i 
Anabaptisternas spår. Ca 76 mil.

Allt detta ingår: Bussresa, färjor, logi i dubbelrum med halvpension, utflykter,  
möten med Mennoniter, lokal guide i Strasbourg, Zürich och Emmental, entréer 
enligt program, reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 1 750:-

Reseledare:
Jonas Melin
Pastor och bibellärare

PRIS
9 890:-
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ENGLAND

I berömda författares fotspår, England 2–9/8

En resa i berömda engelska författares fotspår. Vi följer och utforskar spåren av Jane Austen, 
Charles Dickens och William Shakespeare. Vi färdas genom det fascinerande engelska 
landskapet och besöker Rochester, Bath, Stratford-upon-Avon och rör oss i Devon och 
Cornwall med sin fantastiska natur.

2/8 Flyg från Stockholm resp. Köpenhamn till 
London. Vi möts vid ankomsten till flygplatsen 
och går ombord på vår buss som vi kommer att 
ha under hela resan. Utflykt till Rochester där 
den berömda Charles Dickens en gång bodde 
och arbetade. Besök Guildhall Museum där ett 
rum är tillägnat författarens tid i Rochester och 
hans arbete. 

Efteråt blir det ledig tid för en promenad genom 
huvudgatan i staden. Var uppmärksam på 
tecken som kan hittas på flera hus som avslöjar i 
vilken roman varje hus nämndes. 

Vi utforskar det viktorianska England som 
Charles Dickens visste och skrev om i sina 
romaner. Vi fortsätter sedan till vårt hotell för 
1 natts boende inklusive halvpension (middag o 
frukost).

3/8 Vi startar dagen med att besöka Chawton 
där Jane Austen levde sista tiden. I denna by 
får vi möjlighet att se författarens sista bostad. 
Färden går vidare och nästa stopp blir i Salisbury 
som är mest känt för sin imponerande katedral 
som har den högsta spiran i Storbritannien. 
Denna livliga stad imponerar med en arkitek-
tonisk mångfald, allt från medeltida murar 
och timrade hus till georgiska och viktorianska 
herrgårdar. Vi besöker katedralen och även 
utställningen Magna Carta.

Vi fortsätter mot grevskapet Devon med sina 
vackra stränder, fantastiska klippor, medeltida 
städer och lugna nationalparker. Boende 2 nät-
ter inklusive halvpension hotell i Torquay.

4/8 Vi tar det nostalgiska ångtåget på Dart-
mouth Steam Railway längs engelska rivieran 
från Paignton till Kingswear. Vid ankomsten 
besöker vi Greenway House – Agatha Christies 
sommarbostad. 

Spridda runt hela huset hittar du scrapbooks 
fulla av berättelser och bilder om familjen och 
deras älskade fritidshus. Fortsätter sen med 
färja till den historiska staden Dartmouth och 
vidare tillbaka till hotellet.

5/8 Denna dag är tillägnad Jane Austen. Vi 
färdas genom det engelska landskapet och når 
snart Bath, författarens favoritplats och besöker 
Jane Austen Centre, en permanent utställning 
som berättar om författarens tid i Bath. 
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Efteråt promenerar vi genom denna vackra stad 
längs Royal Crescent och förbi de berömda 
romerska baden. Vi åker sedan vidare till Bristol 
för middag och övernattning. Boende 1 natt 
inklusive halvpension på hotell i Bristol.

6/8 Vi besöker Gloucester och dess vackra kate-
dral. Sedan fortsätter vi till den vackra köpsta-
den Stratford-upon-Avon där Englands nationel-
la dramatiker William Shakespeare föddes. 

Vi besöker de två berömda husen som är 
förknippade med Shakespeare: hans födelse-
plats och Anne Hathaways stuga. Boende 2 nät-
ter inklusive halvpension på hotell i Birmingham.

7/8 På morgonen besöker vi de imponerande 
ruinerna av Kenilworth Castle och dess vackra 
Elisabetanska trädgårdar. Det sägs att Shake-
speare blev inspirerad att skriva “En mid-
sommarnattsdröm” av firandet för att hedra 
drottning Elizabeth I:s besök i Kenilworth Castle 
1575. Fortsätt till Charlecote Park. 

Detta hus på landet med anor från 1600-talet 
var residens för familjen Lucy. Rykten säger 
att efter en oenighet med Sir Thomas Lucy 
tvingades Shakespeare att fly till London för 
att rädda sitt liv. Tillbaka sedan till hotellet för 
middag.

8/8 Idag besöker vi den brit-
tiska huvudstaden London. 
Börjar med en rundtur längs 
betydande platser där flera 
författare, såsom Virginia 
Woolf och Oscar Wilde, en 
gång levde och arbetade. 
Efteråt besöker vi Shake-
speares Globe Theatre och får 
ytterligare insikter i hans verk. 

Incheckning och boende inklusive frukost på 
hotell i centrala London. Middag på pub/restau-
rant.

9/8 Transfer till Gatwick Airport och hemresa.

Allt detta ingår: Reguljärflyg Stockholm/Köpenhamn till London, del i dubbelrum 
på hotell av god mellanklass, halvpension, utflykter, entréer och sightseeing enl. 
program, svensk reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 2 150:-

Reseledare:
Bertil Lans

PRIS14 150:-
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Luther-Bach-resa 24–28/8

En resa till och tillsammans med Johann Sebastian Bach och Martin Luther – en teologisk 
musiker och en musikalisk teolog. De levde och verkade i samma del av Tyskland och kom med 
sina idéer att påverka kyrkans tänkande och dess musik på ett sätt som är tydligt för oss än 
idag. En kulturell resa med många olika ingredienser. Vi kommer att besöka flera orter där de 
levde och verkade och lyssna till några av de orglar som Bach kom i beröring med. Vi får en unik 
upplevelse när Jan H spelar på kända orglar och vi rör oss i trevliga städer i vackra Thüringen.

Som musikalisk ciceron leder oss kände organisten Jan H Börjesson, tidigare i S:t Pauli 
församling i Göteborg, numera i Kalmar Domkyrka och orgelsakkunnig. Reseledare och teolog 
är prosten Carl Magnus Adrian, tidigare bl.a. kyrkoherde i S:t Pauli församling i Göteborg.

24/8 Bussen börjar rulla från Lund/Malmö och 
på Kastrup hämtar vi de som kommit med an-
slutningsflyg norrifrån. Vi tar färjan från Gedser 
till Rostock och bussen rullar vidare söderut. 
Vi bor första natten på trevliga Landhotel im 
Fläming. Ca 53 mil.

25/8 Vi börjar dagen i Wittenberg, som är en 
viktig stad i Luthers liv. Vi besöker Slottskyrkan, 
Stadskyrkan och Lutherutställningen i Luther-
haus. Sedan går färden till Leipzig där vi börjar 
med en lunchpaus. 

Bach verkade i både Thomaskyrkan och 
Nikolaikyrkan. Thomaskyrkan är den mest 
kända Bach-kyrkan, Nikolaikyrkan spelade en 
avgörande roll vid de fredliga demonstrationer 
som ägde rum här före murens fall. 

Det finns möjlighet att avnjuta lördagens 
Motette, en körkonsert i Thomaskyrkan (med 
reservation för ändringar). 

Vi stannar till i Störmthal, där en av de få or-
glarna finns bevarade som Bach själv spelat på. 
Med hjälp av Jan H och orgeln lyssnar vi på ljuva 
toner och fortsätter sedan till Best Western 
Hotel Jena. Ca 20 mil.

26/8 Dagens första mål är den vackra borgen 
Wartburg. Vi gör en rundvandring i de vackra 
salarna och vi ser förstås också Lutherstube, Lu-
thers rum där han arbetade med översättningen 
av Nya Testamentet. 

I Eisenach, Bachs födelsestad, besöker vi Bachs 
födelsehus och museum innan vi åker till Thürin-
gens huvudstad, Erfurt. Här finns Augustiner- 
klostret, där Luther avgav sina munklöften.
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Vi ser också Erfurter Dom, den mäktiga kate-
dralen, och vandrar genom den trevliga Altstadt 
med bl.a. många vackra hus och den kända bron 
Krämerbrücke. Sedan återvänder vi till hotellet i 
Jena. Ca 22 mil.

27/8 På förmiddagen anländer vi till slottet 
Altenburg där vår egen organist trakterar den 
berömda Bachorgeln. Sedan åker vi till Dres-
den, en intressant och vacker stad med många 
sevärdheter. 

Där får vi höra och bekanta oss med den mäk-
tiga orgeln i Hofkirche, en av G Silbermanns 
största orglar. Det blir tid för lunch och möj- 
lighet att själv bese Dresdens gamla, fina stads-
del med bl.a. den nyuppförda Frauenkirche. 

Efter detta givande besök åker vi norrut till vårt 
fina hotell nära Berlin. Ca 35 mil.

28/8 Vi styr hemåt. Via Rostock kommer vi till 
Danmark och är snart tillbaks i fosterlandet. Ca 
51 mil.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet på 
grund av tillträde till kyrkorna och eventuella 
förrättningar i kyrkorna.

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med frukost, 4 middagar, utflykter, 
guidade rundturer och entréer enligt program, reseledare, resemoms.
Enkelrumstillägg 995:- 

Reseledare och teolog:
Carl Magnus Adrian
Prost

Musikalisk ciceron:
Jan H Börjesson
Organist

PRIS7 195:-
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Rhendalen med Hildegard av Bingen 26/8–1/9

Rhendalen bjuder på ett fantastiskt landskap. Vår resa är på hösten, som också är vinets tid. 
Utöver vinprovning och båttur på Rhen kommer vi att bekanta oss med en av de märkligaste 
kvinnorna som levde under medeltiden, Hildegard av Bingen (1098-1179. Hon utbildade sig, 
grundade kloster, skrev recept, komponerade musik, var kunnig i teologi, läkekonst, kosmologi 
m.m. och hade en unik helhetssyn på människan. En kvinna som brevväxlade med kejsare och 
påvar och som bemöttes med djupaste respekt. Vår “Hildegard-kännare” är Göran Magell som 
hjälper oss att lära känna Hildegard och den miljö där hon verkade. I våra andakter följer vi den 
vilsamma och kravlösa ordning som används på Wettershus Retreatgård.

26/8 På eftermiddagen avgår vår buss från 
Jönköpingstrakten. Med stopp för påstigning 
och kvällsmat utmed E4 söderut når vi Trelle-
borg på kvällen. Den stora och bekväma färjan 
mellan Trelleborg och Travemünde blir vårt 
första nattlogi. Ca 33 mil.

27/8 Redan tidigt denna dag är vi på tysk mark 
och fortsätter vår resa mot Rhen-dalen. Under 
färden i bussen får vi introduktioner om Hilde-
gard av Bingen och hennes liv. På sen eftermid-
dag når vi Bingen och installerar oss i Hildegard 
Forum som blir vårt hem de närmaste dagarna. 
Ca 64 mil.

28–30/8 Några innehållsrika dagar väntar oss.  
Vår lokalguide tar oss till ett flertal platser som 
har anknytning till Hildegard som Museum am 
Storm, Disibodenberg klosterruin, nuvarande 
Hildegardsystrars kloster Eibingen, Rochus- 
kapelle/Basilika S:t Martin m.m. 

Vi kommer även att ta vara på den vackra om-
givningen i Rhen-dalen, en båttur på Rhen och 
vinprovning ingår i programmet. 

31/8 Hemresan påbörjas med en tur till  
Lorelei-klippan med en bedårande utsikt över 
Rhen. Därefter fortsätter vi norrut till trakten 
kring Hannover där vi hittar vårt övernattnings- 
hotell. Ca 46 mil.

1/9 Efter några innehållsrika dagar är det dags 
att summera intrycken under tiden färden 
fortsätter norrut. Via färjan från Puttgarden till 
Rödby når vi Danmark, och snart är vi i Sverige. 
Till kvällen är vi åter i Jönköping efter en resa 
som har vidgat våra vyer. Ca 78 mil.

Allt detta ingår: Bussresa, insides dubbelhytt på färjan, logi i dubbelrum med frukost, 
5 middagar, utflykter, guidade rundturer och entréer enligt program, båttur på Rhen, 
vinprovning, reseledare och kaplan, resemoms. Enkelrumstillägg 1 580:-

Kaplan:
Rosie Gard
Wettershus retreatgård

Ciceron:
Göran Magell
Präst och Läkare

PRIS
9 480:-



www.exodusresor.se |  27

ITALIEN

Vandring i Rom med Anders Sjöberg 5–9/9

En resa till Rom där vi mestadels tar oss fram till fots när Anders Sjöberg visar oss stadens 
skönhet. Vi bor på ett centralt och bra klosterhotell.

5/9 Vi möts vid ankomsten och har transfer till 
vårt centrala hotell Casa San Francesca Romana 
som ligger väldigt vackert nära Tibern.  
Gemensam middag på hotellet och därefter blir 
det kvällssamling.

6/9 Frukost och därefter morgonbibelstudium. 
Dagens vandring startar med att vi ser och lär 
känna några av Roms fantastiska torg – Piazza 
Navone, Campo di fiore och Piazza Farnese. 
Vid framkomst till Palatinen fördjupar vi oss i 
Roms tidiga historia. Sedan vandrar vi runt för 
att bl.a. se på Kejsar Augustus och hans hustrus 
Livias hus, de faranesiska trädgårdarna och Titus 
triumfbåge m.m. 

Efter lunch vandrar vi över till Colosseum och 
får uppleva detta fantastiska byggnadsverk. Vi 
vandrar till Birgittasystrarna på Piazza Farnese. 
Där får vi en presentation/guidning om Heliga 
Birgitta och hennes våning i Rom där hon bodde 
sina sista 19 år. I systrarnas kapell finns även 
Heliga Elisabeth Hesselblad begravd. Vi äter 
kvällsmat hos Birgittasystrarna innan vi åter-
vänder till vår boende.

7/9 Efter frukost tar vi oss till S:t Peterskyrkan 
och Vatikanen. Där träffar vi vår guide som visar 
oss de världsberömda salarna t ex Sixtinska 
kapellet och guidar oss runt i Vatikanen under 
förmiddagen. 

Vi tar oss sedan till Spanska trappan och 
fortsätter mot Fontana di Trevi. Vidare sedan 
till Domus Fraterna franciskansystrarna som är 
kända för sin matlagning. Tillbaka till hotellet 
via Piazza Navone.

8/9 Frukost och därefter samling med samtal 
samt ett kort bibelstudium. Vi vandrar till Pan-
teon med sin berömda kupol, ett tempel med 
historia som går tillbaka till 27 f.Kr. Vi går bland 
annat förbi Trajanus kolonn, Emanuel Vittori 
monumentet, Laterankyrkan, Scala Santa och 
avslutar med Maria Maggiore-kyrkan. 

Egen lunch och sedan blir det fri tid för egna 
upplevelser. På kvällen äter vi en avslutande 
middag tillsammans på klosterhotellet.

9/9 Efter frukost blir det transfer till flygplatsen 
och vi lämnar Rom med många upplevelser och 
mycket ny kunskap i bagaget.

Allt detta ingår: Flyg från Stockholm eller Köpenhamn – Rom T/R, logi i dubbelrum 
med frukost, 4 middagar, entréer och transfers enligt program, lokala guider,  
svensk reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 1 350:-

Reseledare:
Anders Sjöberg

Ett mer utförligt dagsprogram  
finns att läsa på vår hemsida.

PRIS11 850:-
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Lutherresa – fast lite annorlunda 19–23/9

Här är Lutherresan för dig som vill se några av de platser som mera sällan finns med på en 
Lutherresa. I övrigt lotsas vi genom Luthers liv och besöker många platser med anknytning till 
Luther. Vi möter också Tysklands historia och kultur på olika sätt när vi åker genom det vackra 
Thüringen och Sachsen-Anhalt och passerar trevliga och intressanta tyska städer. Välkommen 
med på vår intressanta resa.

19/9 Bussen börjar rulla från Skåne och vi far 
mot Danmark. Resande med flyg från Stock-
holm eller Göteborg hämtas på Kastrup. Sedan 
går resan vidare med färjan från Gedser till 
Rostock. 

På Country Park Hotel i Brehna avslutas dagen 
med middag tillsammans. Ca 60 mil.

20/9 Vi åker direkt till Mansfeld där Luther bod-
de som barn. I föräldrahuset har man numera 
inrett ett museum. Vidare till Eisleben, orten där 
Luther både föddes och dog. 

Vi besöker födelsehuset där det också finns ett 
ganska nytt och informativt museum. Peter 
Paul-kyrkan där Luther döptes ligger nära. 

Vi vandrar också till Andreaskyrkan där Luther 
höll sina allra sista predikningar. På väg mot 
Erfurt stannar vi till i Stotternheim, platsen för 
åskovädret som förändrade Luthers liv. 

Väl framme i Erfurt får vi en guidad rundvan-
dring i Augustinerklostret där Luther avgav sina 
munklöften. Logi centralt på Inter-City Hotel.
Ca 17 mil.

21/9 Första besöket blir på riddarborgen Wart-
burg. Vi guidas genom de vackra salarna och på 
slutet kommer vi till Lutherstube, Luthers rum 
där han översatte Nya testamentet till tyska – 
folkets språk. Sedan tillbaks till Erfurt för lunch 
och stadsvandring i den trevliga staden. 

Vi reser vidare till Naumburg där vi får en guidad 
tur i den märkliga Domen. Vi bor på mycket 
centrala Radisson Blu i Leipzig. Ca 28 mil.
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22/9 Torgau är en stad som ofta glöms bort. 
Härifrån kom Käthe och här dog hon också. I 
kyrkan finns hennes gravsten och det finns ett 
museum till hennes ära, Katharina Luther Stube. 

Härifrån åker vi västerut till Wittenberg. Vi 
besöker de viktigaste platserna i Luthers liv – 
Slottskyrkan, Stadskyrkan och Lutherutställnin-
gen i Lutherhaus. 

När kvällningen kommer åker vi den sista biten 
till Hotel Waldschlösschen i den lilla byn Kliek-
en. Ca 13 mil.

23/9 Hemresedag. På Kastrup lämnar vi flygre-
senärerna och vi fortsätter till Malmö och Lund. 
Ca 55 mil.

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med frukost, fyra middagar, utflykter 
och entréer enligt program, rundvandring i Augustinerklostret, rundvandring på 
Wartburg och i Naumburger Dom, reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 995:- 

Reseledare och teolog:
Carl Magnus Adrian
Prost

Bibeldagar på EFS-gården Åsljunga 
27–30 september 2018

• En återvändarhelg för er som varit med på 
någon av Exoduś  Luther-resor

• En fördjupningshelg kring kärnan i refor-
mationen med Carl Magnus Adrian som 
bibelstudieledare.

• En inspirationshelg för er som planerar en 
resa till reformationens Tyskland.

Några dagar med erfarenhetsutbyte och 
samtal om väsentliga frågor kring personlig 
tro och kyrkans roll i samhället.

På EFS-gården Åsljunga känner man sig som 
hemma fast borta i en härlig miljö med god 
mat.

För mer info se www.efsgarden.com

PRIS6 780:-
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Armenien – skönhetens land, öster om Ararat 20–28/9

Att besöka Armenien är som att resa i tiden. 3 000 år gamla borgruiner, romerska tempel från 
vår tideräknings början, kloster och kyrkor från kristendomens första århundraden är bara en 
bråkdel av vad Armenien kan erbjuda den historietörstande. Nutidshistorikern får också sitt 
lystmäte i form av de olika spår sovjettiden lämnat efter sig.

Resan inleds i Yerevan, vid berget Ararats fot och tar dig vidare genom dramatiska landskap 
och monument i de forna Urartubergen. Du bekantas med landets kulturhistoria, levnadsvanor 
och händelser som format landet fram till modern tid. Du har helpension under alla dagar 
och guidning förmedlas av lokal guide på engelska. Vår finlandssvenske reseledare och 
Armenienexpert, Svante Lundgren, berättar förstås på svenska. Väl mött till en unik resa!

20/9 Vi reser från Stockholm eller Köpenhamn 
till Armeniens huvudstad Yerevan och landar 
00.30 lokal tid. Hotellet ligger centralt i staden.

21/9 På stadsrundturen kommer du att bekan-
tas med Yerevans speciella institutioner och 
byggnader. Vi inspireras av Erebuni fästningen 
där den moderna staden en gång grundades och 
som har rötter till Urarturiket. 

Vi besöker också Minnesplatsen över folkmor-
det på armenier 1915. På eftermiddagen blir 
det lite fri tid i Yerevan. Det är idag Armeniens 
självständighetsdag vilket förmodligen präglar 
stadslivet. Vi får tid att själv lära känna staden 
eller kanske bara slå sig ned i lugn och ro på 
något av stadens många caféer. 

På kvällen väntar en trevlig middag tillsammans 
och det centrala boendet ger dig tillfälle att 
möta kvällen med ett rikt gatuliv, pubar och 
kvällsöppna affärer.

22/9 Vi besöker först klosterkyrkan Khor Virap, 
en central kristen plats som år 301 låg till grund 
för Armeniens antagande av kristendomen. Här 
finns den krypta som spelade en viktig roll för 
dessa omständigheter – detta vid foten av det 

omtalade berget Ararat. Sedan når vi den spek-
takulära vin- och kultgrottan i Areni. Här äter vi 
lunch och här fanns väldens äldsta och mer än  
6 000 år gamla vinframställning. Efter lunch 
når vi Noravank-klostret, positionerat vid sina 
lodräta och rosenfärgade klippor. 

Färden fortsätter österut längs en av de gamla 
Sidenvägarna till de märkliga stenarna i Zorats 
Karer, Armeniens Stonehenge. De mäktiga ste-
narna vittnar om forna kunskaper i astronomi. 
På kvällen äter vi middag och somnar gott på 
vårt hotell i staden Goris nära gränsen mot Iran i 
sydöstra Armenien.

23/9 Efter frukost tar vi en färd på Tatevs Ving-
ar. Detta är linbanan som förbinder Halidzor och 
Tatevklostret. Denna är en unik och välbyggd 
konstruktion från 2010 och världens längsta 
i sin kategori. Färden går över den 320 meter 
djupa floddalen Vorotan till Tatevklostret från 
800-talet. Komplexet är känt som biskopssätet 
av Syunik som sedan 1300-talet inhyste ett av 
de viktigaste universiteten i Armenien – ett 
vackrare beläget kloster är svårt att finna. Efter 
detta når vi staden Sisian för lunch. Dagens logi 
blir i den vackra hotellbyn Hermon.



www.exodusresor.se |  31

ARMENIEN

24/9 Idag åker vi mot en av de gamla passagerna 
för Sidenvägsrutten, Selim-passet. Vi besöker 
ett av de medeltida härbärgena från 1300-talet, 
en plats där packdjur och handelsmän sam-
sades under ett och samma tak, ibland i isande 
snöstorm. 

I Noraduz finns den största samlingen khach-
kar-stenar i Armenien, de mycket speciella 
kors-stenarna. Lunchen äter vi på en fiskrestau-
rang nära den vackra Sevansjön – färsk fisk från 
sjön förstås. 

Färden går vidare mot Tavushprovinsen och 
Dilijan. Staden har även kallats “Armeniens Sch-
weiz” med sina alpina skogar och ängar.

25/9 I staden Vanadzor besöker vi en stenhug-
gare och lär oss detaljerna kring ett av Arme-
niens mest kända hantverk – landets korsstenar. 
Färden går sedan till den armeniska kulturhu-
vudstaden Gyumri – tidigare det ryska Alexan-
dropol vars arkitektur av mörk vulkanisk sten 
fortfarande dominerar. 

Kvällens middag i Gyumri avnjuter vi på en 
trivsam och speciell restaurang där man special-
iserat sig på lokalt odlad fisk – grillad stör. Detta 
kan vara den godaste fisk du någonsin ätit.

26/9 Idag far vi i riktning mot de armeniska ber-
gen söderöver, Aragats. Vår lokala guide berät-
tar om bysamhällen under vägen och landets 
minoriteter, t.ex. folkgruppen Yazidi. Vi passerar 
byar som Ria Taza. Snart ser vi bergstoppar på 
över 5 000 meter. 

På berget Aragat besöker vi den extraordinära 
Amberd-fästningen från 600-talet som omgär-
das av betesfjäll, djupa dalar och snöklädda 
toppar. Vi äter lunch hos en familj som åter gör 
oss bekanta med det armeniska köket. 

Nästa besök blir i en av världens äldsta kristna 
kyrkor som ligger i Ejmeatsin. Här kan vi även 
beundra de unika samlingarna av bibliska reliker 
såsom den enda reliken av Noas Ark. 

Väl tillbaka i Yerevan når vi vårt hotell och vilar 
upp oss. Vi äter middag och känner oss nu 
bekanta med Yerevan. Kvällen möter du kanske 
vid de spektakulära fontänerna – mötesplatsen 
som pulserar av vatten och klassisk musik.

27/9 Vi besöker det magnifika Geghard-klostret 
som delvis är uthugget ur berget. Detta är ett 
urtjusigt koncept som elegant sammanfogar na-
tur och kultur. Klostret har fått sitt namn efter 
det spjut som stöttes i Jesu sida under korsfäs-
telsen och sedan fördes till platsen av aposteln 
Judas Taddeus. 

Därefter besöker vi Garni som är Armeniens 
enda bevarade hednatempel vilket står på 
en platå omgivet av djupa raviner. Lunchen 
intas under skuggiga lövverk och vi smakar på 
nybakat lavash-bröd med kryddväxter, ost och 
honung – varför inte med sval Kilikia-öl, armeni-
skt vin eller en iskall vodka av frukter och bär 
från trakten. 

Tillbaks i Yerevan lär vi känna stadens frukt-
marknad med bl.a. armeniska plommon, dvs 
aprikoser som är landets nationalfrukt. Sedan 
kan det bli lite tid för dig själv innan vi åter ses 
för avskedsmiddag.

28/9 Vi checkar ut från hotellet och gör vårt 
sista besök på Matenadaran, ett av de äldsta 
manuskriptmuséerna i världen finns här, fullt 
av gamla, vackra dokument och böcker från 
400-talet, när Armenien fick sitt unika alfabet, 
och framåt. Därefter till flygplatsen för hemresa 
från detta speciella och unika land.

Allt detta ingår: Reguljärflyg till Yerevan, rundresa i buss, logi i dubbelrum, 
helpension med frukost, lunch och middagar, utflykter och entréer enligt program, 
lokal guide, reseledare. Enkelrumstillägg 2 295:- 

Reseledare:
Svante Lundgren
Docent, Åbo Akademi

PRIS14 990:-
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TYSKLAND

Berlin och Dietrich Bonhoeffer 26–30/9

Den pulserande storstaden Berlin har många ansikten. På denna resa möter vi det moderna 
Berlin och får se de viktiga sevärdheterna. Men vi möter också Berlin ur ett annat perspektiv. 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var tysk präst och aktiv motståndare till nazismen. Han 
protesterade tidigt mot förföljelser och den förda politiken. När den teologiska utbildningen 
togs över av staten startade han ett prästseminarium som verkade under några år. Mot slutet 
av kriget fängslades han och avrättades i april 1945. Hans tankar, böcker och psalmer har fått 
betydelse inte minst för kyrkans roll i ett totalitärt samhällssystem. 

26/9 Vår buss avgår från Jönköping på mor-
gonen. Vi stannar för påstigande utmed vägen 
söderut och fram på eftermiddagen når vi färjan 
i Gedser som tar oss till Tyskland. 

På kvällen passerar vi gränsen till Polen, och 
kommer till Szczecin, en stad som på 30-talet 
var en del av Tyskland, där hotell Radisson BLU 
väntar oss med middag. Ca 76 mil. 

27/9 Dagen inleds med ett besök på minnes-
platsen i Finkelwalde i Szczecin där Bonhoeffer 
hade ett hemligt, illegalt prästseminarium. Vi 
kommer också att besöka en av stadens kyrkor 
där vi får ytterligare inblick i Bonhoeffers verk-
samhet. 

Frampå eftermiddagen styr vi färden mot Berlin 
där vi kommer att tillbringa några dagar. I Berlin 
bor vi på det centralt belägna Ivberg Premium. 
Middagar ingår alla kvällar. Ca 15 mil

28–29/9 Nu har vi två dagar till att utforska 
Berlin. Vi kommer att besöka Bonhoeffer Haus 
och det museum som finns där. 

Under sakkunnig ledning av lokal Bonhoeffer- 
kännare, får vi även bekanta oss med andra 
platser som har anknytning till Bonhoeffer som 
Matthäus Kirche, där han prästvigdes, Zionskyr- 
kan med mera. En visning i muséet över tyska 
motståndsrörelsen finns också med på program-
met. 

Den andra dagen får vi en guidad rundtur med 
buss i Berlin och tid till egna strövtåg. En av 
kvällarna har vi bokat middag i TV-tornet på 
Alexanderplatz, med en enastående utsikt över 
staden. 

30/9 Nu är det dags att styra mot hemtrakten. 
Via färjan från Rostock kommer vi till Danmark 
och snart är vi tillbaka i Sverige. Framåt kvällen 
når vi Jönköping och kan summera några inne-
hållsrika dagar. Ca 79 mil.

Allt detta ingår: Del i dubbelrum med halvpension, utflykter och entréer enligt 
program, stadsrundtur i Berlin, middag i TV-tornet på Alexanderplatz, lokalguider 
och kaplan, resemoms. Enkelrumstillägg 1 550:-

Reseledare:
Lars Bertil Florén
Pastor och folkhögskolelärare

PRIS
6 980:-

Bundesarchiv, Bild 183-R0211-316 / CC-BY-SA 3.0 
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Grekland – en pilgrimsresa i Paulus fotspår 29/9–6/10

Grekland är ett härligt turistland. Kombinerat med besök på välkända platser som Paulus 
besökte och verkade på blir det en oförglömlig upplevelse. Vi börjar i Thessaloniki och slutar 
i Aten och däremellan ser vi mycket av det grekiska landet. Den bibliska historien möter oss 
parallellt med antiken och nutiden.

29/9 Vi landar i Thessaloniki där vår buss möter 
oss på flygplatsen och kör oss till hotellet.

30/9 Vi åker mot Neapolis (nuv Kavala) med 
bl.a. Lydias källa där Paulus landsteg och följer 
Via Egnatia till Filippi “den förnämsta staden i 
den delen av Makedonien”. Från det romerska 
Forum leder en trappa till borghöjden dit Paulus 
och Silas släpades sedan de gisslats. Här ser man 
det i klippan insprängda “Pauli fängelse”. En 
innehållsrik dag är slut.

1/10 Resan går mot sydväst och snart kommer 
vi till Berea (nuv Veria) där Paulus blev väl mot-
tagen. Vi fortsätter på vackra vägar till Kalamba-
ka där vi bor denna natt. 

2/10 I Kalambaka ligger de fascinerande Meteo-
ra-klostren. På 300 m höga, branta klippor ligger 
24 kloster från 1400-talet. Vi ser en del av dess 
rikedomar och besöker två av dem. Efter denna 
speciella upplevelse åker vi genom vacker natur 
till Delfi som är överväldigande vackert beläget 
och, enligt myterna, grundlagt av Zeus.

3/10 Vi besöker Apollon-templet och muséet 
med sina vackra konstverk. Mätta på oraklet 
åker vi mot huvudstaden Aten men gör ett 
besök i Ossios Loukas.  

Detta viktiga bysantinska kloster som finns på 
Unsecos världsarvslista har sitt namn efter den 
helige Lukas och är bl.a. känt för sina mosaiker.

4/10 Aten! Naturligtvis skall vi gå upp på 
Areopagen, denna skrovliga klippa där Paulus 
höll sitt tal till atenarna och som var platsen för 
den gamla areopagendomstolen. Det berömda 
Akropolis, Olympiastadion m.m. skall vi också 
besöka under vår rundtur. 

5/10 Bussen tar oss västerut till Korintkanalen, 
ett 6 300m långt, imponerande byggnadsverk. 
Några kilometer utanför det nuvarande Korint 
finner vi det dåvarande Korint. Paulus besökte 
Korint flera gånger under sina resor. Här får vi, 
nästan 2000 år senare, en givande och uppbyg-
glig rundvandring. Vi återvänder till Aten och får 
lite fri tid.

6/10 Förmiddagen är fri för egna upptäckter. 
Med upplevelser, kunskap och solbränna(?) 
vänder vi hemåt.

Allt detta ingår: Flygresa T/R, rundresa, utflykter och entréer enligt program, 
logi på mellanklasshotell med frukost, 7 middagar, lokal guide, reseledare/kaplan, 
resemoms. Enkelrumstillägg 1 995:-

Reseledare och kaplan:
Owe Johansson
Kyrkoherde

GREKLAND

PRIS11 995:-
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SPANIEN

Stilla dagar i S:t Ignatius fotspår 13–20/10

S:t Ignatius av Loyola har haft stor betydelse i kyrkans historia. Inte minst har hans “andliga 
övningar” berört och påverkat livet för tusen och åter tusen människor. I vår tid har Ignatius 
blivit återupptäckt. Många retreatgårdar i Sverige och i Norge hämtar inspiration från Ignatius 
andliga övningar. Allt fler svenskar och norrmän har också följt Ignatius andliga övningar under 
en 30-dagars retreat, uppdelat på några kortare retreater, eller som andliga övningar i vardagen. 
På den här resan får vi bekanta oss med flera av de platser som var viktiga för Ignatius av Loyola 
och som formade honom och hans undervisning. Vi får också några stilla dagar i Loyola.

13/10 Våra flyg till Bilbao avgår från Stockholm 
och Göteborg vid lunchtid. Vår buss möter och 
kör oss direkt till Loyola. Ankomst på kvällen.

14–16/10 Under dagarna i Loyola kommer vi att 
bekanta oss med miljön där Ignatius växte upp. 

Vi får se hans hem och det rum där han tillbrin-
gade lång tid som konvalescent efter en krigss-
kada, vi ser sjukhuset där han verkade m.m. 

Vi kommer också att, under Truls Bernholds 
ledning, ha tid för stillhet och reflektion i igna-
tiansk anda, meditativ morgonvandring samt 
vandrar till de närbelägna städerna Azpeitia och 
Azkoitia. 

Vi bor alldeles i närheten av Ignatius födelsehus, 
och kyrkan som byggts där. Dessa dagar ingår 
även lunch.

17/10 Idag besöker vi Aranzazu, en pilgrimsplats 
som var viktig för Ignatius. Sedan far vi vidare 
till Pamplona där allting började med en över-
modig Ignatius och ett skadat ben. 

Här gör vi också en mycket kort pilgrimsvan-
dring in i staden på Camino de Santiago. Från 
Pamplona åker vi till Javier, platsen där S:t Fran-
cis Xavier föddes. 

Xavier blev en av jesuiternas mest namnkunniga 
missionärer i Asien. Natten tillbringar vi sedan i 
Jaca. Ca 30 mil.

18/10 Vi lämnar Jaca för att under dagen besöka 
Montserrat och Manresa. Benediktinklostret 
Montserrat är en gammal pilgrimsort som även 
Ignatius besökte. Har vi tur så sjunger den 
berömda gosskören i kyrkan. Klostret är även 
känt för sin Madonna.
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SPANIEN

Manresa är en stad där Ignatius vistades en 
längre tid, och där han sammanställde stor del 
av “De andliga övningarna”. 

Middag och inkvartering i trakten av Manresa. 
Ca 32 mil.

19/10 Vår pilgrimsresa närmar sig sitt slut men 
innan vi flyger hemåt hinner vi besöka några 
platser i Barcelona som är förknippade med 
Ignatius. 

Hans svärd och huset där han bodde finns här. 
Det blir också fri tid för egna upptäckter i denna 
trevliga stad.

20/10 Förhoppningsvis finns det mycket att bära 
med sig in i den fortsatta vandringen genom liv-
et. Nu blir det dags att ta farväl av Spanien och 
flyg från Barcelona tar oss tillbaka till Landvetter 
resp. Arlanda.

Allt detta ingår: Buss- och flygresa, logi i dubbelrum på mellanklasshotell, 
6 frukostar, 3 luncher och 6 middagar, utflykter och entréer enligt program, 
reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg 2 095:-

Reseledare:
P-O Ängegärd

Reseledare och kaplan:
Truls Bernhold, Präst
Andlig vägledare på Kumla

PRIS12 790:-
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ISRAEL

Israel med Anders Reinholdsson 28/10–4/11

Följ med på en höstresa till Det heliga landet. Vi besöker kända, heliga platser där historien 
kommer oss inpå livet och ger hisnande perspektiv. Vi trampar två tusen år gamla stenar och 
ser samtidigt ett pulserande modernt samhälle. Med Bibelns hjälp leder och berättar vår kaplan 
och reseledare.

28/10 Våra flyg avgår från Arlanda och Kastrup 
till Tel Aviv. Buss och guide väntar och vi åker till 
vårt hotell för logi och middag.

29/10 Idag står Gennesarets sjö med Salig-
prisningarnas berg och Kapernaum, där Jesus 
bodde, på programmet. Vi besöker också Tab-
gha där Jesus mötte lärjungarna efter uppstån-
delsen. 

Här är det lämpligt att fira mässa. Det blir också 
ett besök i intressanta Magdala som bl.a. har en 
av Israels vackraste kyrkor.

30/10 Vi åker ner till Nasaret med den mäktiga 
Bebådelsekyrkan. I utkanten av Nasaret ligger 
berget där folkmassan försökte störta Jesus 
utför bergskanten. 

Resan fortsätter genom Jordandalen till Döda 
Havet. Vi besöker platsen för Jesu dop innan vi 
checkar in på vår kibbutz vid Döda Havet.

31/10 Från Jeriko ser vi Frestelsernas berg och vi 
måste doppa oss i Döda Havets salta vatten. Vi 
besöker också Qumran där de viktiga Döda-havs 
rullarna hittades. Nu går resan “upp till Jeru-
salem” fast vi styr till Betlehem och besöker 
Herdarnas äng. Hotell i Betlehem.

1/11 Dagen börjar med besök och mässa i 
Födelsekyrkan i Betlehem och vi fortsätter 
sedan till Jerusalem. 

Vi besöker Nattvardssalen på Sions berg och 
kung Davids grav. Inte långt därifrån kommer vi 
till S:t Peter i Hanegället som minner om Petrus 
förnekelse. I Davids stad blir det sedan ett 
intressant besök och därefter intar vi vårt hotell 
i Jerusalem.
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Allt detta ingår: Flyg Stockholm/Köpenhamn – Tel Aviv, del i dubbelrum med 
frukost, 7 middagar, entréer och utflykter enl program, reseledare och kaplan, lokal 
svensktalande guide. Enkelrumstillägg 3 350:-

PRIS16 990:-

2/11 Vi börjar på Oljeberget med en hänförande 
utsikt över Jerusalem. Vi vandrar neråt via Do-
minus Flevit-kyrkan, platsen där Jesus grät över 
Jerusalem. Vi är då nästan vid Getsemane där vi 
får en stilla stund bland olivträden. 

Yad Vashem är det stora museet över förintel-
sens offer. Det blir ett minnesvärt besök. Snart 
börjar sabbaten och vi söker oss, liksom många 
judar, till Västra muren, den s.k. Klagomuren. 
Logi och middag i Jerusalem.

3/11 Vi vandrar in i Gamla stan och följer Via 
Dolorosa, lidandets väg till Heliga gravens kyrka. 
Vi ska också besöka Trädgårdsgraven, en härlig 
plats mitt i den brusande staden. 

Fri tid på eftermiddagen. Logi i Jerusalem.

4/11 Vi tar farväl av den gyllene staden och 
hemresan börjar.

ISRAEL

Reseledare och kaplan:
Anders Reinholdsson
Prost och Kh em.
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TYSKLAND

Spreewald – julmarknad på gammalt vis 7–9/12

Spreewald är ett unikt område som formats av inlandsisen. Landskapet genomkorsas av kanaler 
och fortfarande når många sin bostad genom att åka båt dit. Man åker Kahn, en flatbottnad 
båt som stakas fram. Motorbåtar är förbjudna. Här lever också den sorbiska kulturen kvar och 
den sätter sin prägel på området. Vi besöker bl.a. julmarknaden i Lehde. Till hembygdsmuseet 
Lehde åker man Kahn och julmarknaden i Lehde sker på gammalt vis. Hem kan man åka Kahn 
eller vandra i fackeltåget. Välkommen till en annorlunda och innehållsrik julmarknadsresa med 
hög kvalitet!

7/12 Från Skåne åker vi via Danmark till Tysk-
land. Vi passerar Berlin och kommer till Cottbus 
och vårt centrala och bekväma hotell. 

Kanske hinner vi redan ikväll se lite av julmark-
naden i Cottbus som finns ett stenkast från vårt 
hotell. Middag på hotellet.

8/12 Efter en välsmakande frukost ska vi titta 
på Cottbus. Vår lokala guide visar oss Cottbus 
mest intressanta sevärdheter. 

Efter avslutad tur kan vi ta del av julmarknaden 
och också inta vår lunch. Vi åker sedan till Lüb-
benau. Från hamnen i Lübbenau, där det också 
är julmarknad, åker vi Kahn till Lehde. 

Den som vill kan sedan vandra tillbaks i fackel- 
tåget som avgår kl 17.30. Tillbaka i Cottbus 
besöker vi julmarknaden och/eller äter middag 
på egen hand – allt efter behag.

9/12 Efter god sömn och god frukost lämnar vi 
Cottbus och hemresan börjar.

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med frukost på bra hotell, en 
middag, utflykter och entréer enligt program, lokal guide, reseledare, resemoms. 
Enkelrumstillägg 550:-

Reseledare och teolog:
Carl Magnus Adrian
Prost

PRIS
4 295:-
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2020

PASSIONS
SPELEN

OBERAMMERGAU

Även om det är långt kvar till 2020 så är det utan tvekan tid att  
anmäla sitt intresse för detta mycket populära evenemang.

Gå in på vår hemsida och vidare till Passionsspelen, klicka på “Boka” 
och fyll i era uppgifter så får ni sedan en bokningsbekräftelse som ger 

er förtur när bokningen öppnas. Anmälan är icke bindande.

Ta chansen att följa med oss till Oberammergau 2020!
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Exodus Resor 
Vasagatan 27, 573 31 Tranås, 046-14 05 90,  

www.exodusresor.se, info@exodusresor.se, Bg: 719-7064

Särskilda resevillkor

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften 1 000:- för resor upp till  
15 000:- och 2 000:- för resor över 15 000:- 
Anmälningsavgiften skall erläggas snarast efter 
bokningstillfället. När Exodus Resor bekräftat 
beställningen och anmälningsavgift är erlagd är 
avtalet bindande.

Slutbetalning
Slutbetalning skall erläggas utan uppmaning 
senast 30 dagar före avresa.

Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resa enligt 
följande regler och kostnader:

Mer än 30 dagar före avresa:  
– Anmälningsavgiften 
30–9 dagar före avresa:  
– 50% av resans pris 
8 dagar eller mindre före avresa:  
– Hela resans pris

Om flygbiljetter är utskrivna kan inga ändringar 
göras. Vid eventuell avbokning är flygbiljetten ej 
återbetalningsbar.

Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a. kostnadsökningar som 
beror på:

– Ändringar i transportkostnader 
– Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende 
tjänster som ingår i resan 
– Ändringar i växelkurser

Resegaranti
Exodus Resor har hos Kammarkollegiet ställt 
lagstadgad resegaranti

Avbeställningsskydd
Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas i sam-
band med bokning. Detta måste betalas tillsam-
mans med anmälningsavgiften. 

Avbeställningsskyddet skyddar mot avbeställn-
ingskostnader vid annullering av resa och gäller 
vid egen och nära anhörigs sjukdom samt om du 
plötsligt blir uppsagd från ditt arbete. På denna 
försäkring är självrisken numera borttagen.

Inställande av resa
Resan kan inställas om färre än 25 personer 
anmält sig eller p.g.a. hinder som uppkommit 
utanför Exodus Resors kontroll.

Allmänna resevillkor
I övrigt hänvisas till Allmänna Resevillkor 
avseende paketresor. Resevillkor finns på vår 
hemsida.

Enkelrumstillägg
Om du är beredd att dela rum med annan med- 
resenär kan du slippa betala enkelrumstillägg, 
under förutsättning av att arrangören kan hitta 
resenär att dela rummet med. 

Övernattningshotell 
Vi erbjuder övernattningshotell i Malmö och 
Stockholm–Arlanda till bra priser. 
 
I programmet angivna hotell kan bytas mot 
likvärdiga. Katalogens priser gäller vid katalogens 
utgivning. Aktuella priser finns på hemsidan. 
 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


