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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”.
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
St Patricks 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.
Ni - våra gäster - möter resor som har en personlig prägel och som inte är
massproducerade, vilket ger ett mervärde till resan. Ofta ingår det mesta i resans pris
från början, vilket brukar bli det mest förmånliga.
Många församlingar, kyrkor och organisationer har ordnat sina församlingsresor,
gruppresor, studieresor med mera genom oss. Vi har goda kontakter som vi gärna
använder för att skapa innehållsrika resor.
Vi fortsätter med våra populära resor till Det heliga landet och har flera olika resor
och reseledare.
tar tillsammans med Irén Kärrbrant, lic.israelisk guide,
hand om flera av våra resegrupper.
tar er med på en ”klassisk”
rundresa där han tar hand om er på bästa sätt.
Följ med på pilgrimsresan med Bo Brander som guidar er genom landet och bibeln.
Vi har intressanta nyheter även i år: Albanien och Nordmakedonien, Stralsund med
Rügen . Våra omtyckta resor till exempelvis Irland, Armenien, Assisi/Rom, och Cypern
är åter med i årets utbud.
Självklart har vi kvar vår populära vandringsresa utmed Caminon med målet Santiago
de Compostela. Läs mer om dessa och alla andra resor längre fram i katalogen.
Vi åker givetvis till Passionsspelen i Oberammergau 2020 dit vi kommer att ha ett
tiotal avgångar – även om de flesta redan är fullbokade så finns det platser kvar.
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!
Sven Gunnar, P-O och Johan
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Våra reseledare
Anders Reinholdsson , kyrkoherde em och prost från Sätila i
Västra Götaland. Intresserad av historia, litteratur och kultur. Har
varit reseledare på många Luther-resor, resor till Israel, till Rom
och Assisi med mera. Provence i södra Frankrike är ett favoritresmål där han har tillbringat otaliga semesterveckor tillsammans
med familjen.
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. Anders tillbringar en stor del av
året på plats i Israel och är reseledare åt många grupper.
Bo Brander är präst, teologie doktor och författare och har, på
senare år, varit föreståndare och präst på S:t Ansgar i Uppsala. Han
har varit ledare på ett flertal resor till Det heliga landet och andra
resmål.

Carl Magnus Adrian är en präst med kantorsutbildning och ett
brett kunnande inom teologi, historia, musik m.m. En utmärkt
följeslagare, inte minst i Tyskland. Lutherexpert och med stor
erfarenhet av Passionsspelen i Oberammergau.
Jenny Öhman från Uddevalla har doktorerat i historia med
specialintresse i 30-åriga kriget och den Habsburgska ätten.
Hon är forskare som trivs i arkiven, ofta anlitad föreläsare samt en
erfaren reseledare. Familj med tre barn som har olika aktiviteter
tar också sin tid.
Lars Bertil Florén är pastor inom Equmeniakyrkan, tidigare
ansvarig för bibellinjen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och
ordförande i styrelsen för Wettershus Retreatgård. Ett specialintresse, utöver bibelkunskap och det kristna livet, är bilar där
framförallt äldre modeller av Citroën står i fokus.
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RESELEDARE

Lars Micael Adrian bor i Lund. Han har arbetat som journalist,
nyhetschef, lärare, rektor, förvaltningschef och senast som
administrativ chef Svenska kyrkan i Malmö.
Har varit i Israel/Palestina ett 30-tal gånger i egenskap av redaktör
för Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift.
Lars-Olle Svensson är präst i Svenska Kyrkan och bor i Tranemo.
Intresserad av historia och inte minst av det som hänt i östra
delarna av Tyskland. Stralsund och de gamla svensktrakterna
däromkring har fått en särskild plats i hans hjärta. På fritiden ägnar
han sig gärna åt att läsa, lyssna på klassisk musik och matlagning.
Magnus Sjödahl , f.d. riksdagsledamoten Magnus Sjödahl som varit
FN-soldat på Cypern och som nästan årligen besöker sitt kära
Cypern.

Owe Johansson är pensionerad kyrkoherde som gärna delar med
sig av sin breda kunskap, blandat med en stor portion humor.
Mycket van och omtyckt reseledare med resor till bl.a. Israel och
Grekland i bagaget.

Per-Eive Berndtsson , präst i Kornhillskyrkan, Halmstad.
Har skrivit flera böcker om det kristna livet bl.a. ”Vindarna från
väster – lärdomar från den keltiska kyrkan”. Han hämtar en stor del
av sin inspiration från just det keltiska arvet och har lett ett flertal
resor i St Patricks fotspår på Irland.
Svante Lundgren är docent vid Åbo akademi, forskare i Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Arbetar f n vid Lunds
universitet. Har skrivit böcker om Armenien, föreläser om
Armenien och varit ledare för flera grupper till Armenien.
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SPANIEN

Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela
"Vandringen gör människan närvarande. Det yttre skalas bort, bit för bit, mil för mil. Därför blir
resan målet, inte bara medlet" Ur tidskriften Pilgrim nr 4 2014
Vi har många års erfarenhet av att hjälpa till med det yttre arrangemanget på en
pilgrimsvandring.
Den mest populära vandringsdestinationen är Santiago de Compostela. Vill du vandra längs
Camino de Santiago på egen hand har vi speciella vandringspaket. Vi har delat upp den 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. Vi har också en kortare variant av
etapp för den som vill nå målet i Santiago och få diplomet.
Du har alltså stora valmöjligheter – välj det som passar dig.

Etapp
Etapp
Etapp
Etapp
Etapp kort
Portugal, hela
Portugal, del av

St Jean Pied du Port – Estella, ca mil, vandring dagar
Estella – Burgos, ca mil, vandring dagar
Burgos – Astorga, ca mil, vandring dagar
Astorga – Santiago de Compostela, ca mil, vandring dagar
Sarria – Santiago de Compostela, ca mil, vandring dagar
Porto - Santiago de Compostela, ca mil, vandring dagar
Tui - Santiago de Compostela, ca mil, vandring dagar
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dagar
dagar
dagar
dagar
dagar
dagar
dagar

SPANIEN

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
Alternativ 2
Alternativ 3

Cykla hela sträckan från St. Jean till Santiago, ca mil, cykeldagar
Cykla från Portomarin till Santiago, ca mil, cykeldagar
Cykla från O Cebreiro till Santiago, ca mil, cykeldagar

dagar
dagar
dagar

Kort information:

I våra vandrings- och cykelpaket till Santiago de Compostela ingår boende med frukost samt
transport av ett bagage. Det innebär att man själv bara behöver ta med sig det man behöver för
dagen.
Vi ordnar även resan till och från Spanien med flyg eller tåg för den som önskar. Då ingår
transfer till startplatsen och från målplatsen. Tåget är än så länge ganska mycket dyrare än
flyget och tar 2-3 dagar beroende på vilket etapp man vill gå.
I vår bokningskalender finns förslag på utresedatum, men vi kan som regel arrangera resan även
på andra dagar. Kontakta oss med önskemål så gör vi vårt bästa för att möta det.
Är ni en större eller mindre grupp ger vi er gärna en anpassad offert.
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Vandringsresa i Israel

med Anders Sjöberg och Irén Kärrbrant
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”. Vandringarna är i lugnt
tempo, ca 1-2 mil per dag och för den som har stegräknare går vi mellan 13 och 19.000 steg per
dag. Välj mellan vårens och höstens resa.
Vi flyger till Tel Aviv. Där blir vi hämtade med buss
för transfer till Nasaret.
Övernattning och middag på hotell i Nasaret.

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 enkelt hotell vid
Genesarets strandkant.

Vår första vandringsdag för oss genom det arabiskisraeliska Nasaret och dess sevärdheter:
Bebådelsekyrkan med dess otaliga Mariabilder från
hela världen, den lilla ortodoxa Gabrielskyrkan och
dess fresker och den arabiska marknaden (suq).
Vi vandrar till Seppori, den på Jesu tid kanske
vackraste staden i Galiléen. Troligtvis arbetade Josef
och hans son med byggen här. Förutom
imponerande väg- och byggnadsrester och ett än
mer imponerande vattensystem, finner vi här
regionens kändaste mosaikarbeten, bland annat
”Sepporis Mona Lisa”, som följer oss med blicken.
Övernattning och middag på Kibbutz Lavi.

Vi börjar dagen med en vandring nedför sluttningen
på Saligprisningarnas berg där Anders undervisar
om de åtta saligprisningarna. Nedanför, vid
stranden, ligger Petrus kyrkan, där Jesus bjöd
lärjungarna på frukost. Vi fortsätter vandringen
längs stranden till fransiskanernas Kafarnaum,
staden där Jesus bodde i sina 3 verksamma år i
Galileen. Sent på eftermiddagen åker vi med buss
genom Jordandalen till Döda havet. Övernattning
och middag på kibbutz nära Dödahavet.

Vi vandrar ca 5 timmar genom Galiléens vårlandskap, förbi ”Hittins horn” och får en imponerande
vy över Genesarets sjö från Arbel-klippan. Bussen
kör oss ner till Magdala. Utgrävningarna där visar på
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Mycket tidigt på morgonen stiger vi över
Jordandalens ”kant” och vandrar längs den antika
Sockervägen (Derech Ha’Ssuckar) västerut från
Döda havet. Vi passerar Nabi Musa som sedan
medeltiden av muslimer anses vara Moses grav. Sen
körs vi till Jeriko för att gå den hisnande vackra
dalen Wadi Quelt och klostret St George som

DET HELIGA LANDET

ligger insprängt i klippan. På eftermiddagen besöker
vi Qumran, platsen där Döda Havsrullarna hittades
1947. Dagen avslutas med ett dopp i Döda havet.
Övernattning och middag på kibbutz nära Döda
havet.
Se vi går upp till Jerusalem – vi börjar dagen med en
utsiktspunkt från Scopusberget och vandrar ner i
Kidrondalen till Getsemanekyrkan. Därifrån tar
bussen oss till Herdarnas äng söder om Jerusalem.
Tillbaka sedan till Gamla stan i Jerusalem och vi
vandrar igenom de judiska och de kristna kvarteren
och går ner ett par stationer på Via Dolorosa fram
till Uppståndelsekyrkan, även kallad den heliga
Gravens kyrka. Vi avslutar dagen med att besöka
Västra muren (även kallad Klagomuren)
Övernattning och middag på hotell i de judiska
kvarteren i gamla stan.
Vi kör väster om Jerusalem och vandrar ca fyra
timmar genom vackert landskap till en av de troliga

platserna för det bibliska Emmaus. Där stannar vi
till inför Emmaus-vandrarnas önskan "Herren blir
kvar till oss ty det lider mot afton".Lukas 24:29.
Tillbaka i Jerusalem besöker vi Trädgårdsgraven, där
vi stannar till i stillhet, precis som det står att
kvinnorna vid Jesu grav gjorde: "När de hade
återvänt hem, gjorde de i ordning välluktande
kryddor och oljor och sabbaten tillbringade de efter
lagens bud i stillhet". (Luk 23:56). Eftermiddagen är
fri i gamla stan.
Vi lämnar Jerusalem och återvänder hem med
många minnen med oss.
Vi går ca. 1-2 mil om dagen och vi behöver inte bära
vårt bagage själva utan det transporteras i bussen
till nästa hotell. Det räcker med en dagsryggsäck
där man har vatten, snacks, extrakläder m.m.
Vandringsskor/kängor rekommenderas starkt.

Reseledare:

Anders Sjöberg är författare,
lärare, präst, reseledare och
trubadur.

Guide:

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

Resan går både höst och vår, välj den som passar dig bäst.

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:
www.exodusresor.se |
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Israel - en klassisk rundresa med Owe Johansson
Våren har kommit till Israel och det är nu en härlig tid för en rundresa. Med hjälp av vår reseledare
och kaplan Owe Johansson upplever vi de kända bibliska platserna runt Genesarets sjö, vid Döda
havet och förstås i Jerusalem. Owe är en mycket omtyckt reseledare som kommer att dela med
sig av sin kunskap. Välkommen med på en intressant och lärorik resa.

Vi flyger från Kastrup och Arlanda och landar vid
lunchtid i Tel Aviv. Vi välkomnas av vår svensktalande guide och åker från Ben Gurion-flygplatsen
till Galiléen och Tiberias där vi checkar in på vårt
hotel för 2 nätters boende med gemensamma
middagar.
Vi kommer denna dag att hålla oss runt
Gennesarets sjö där vi bl a firar mässa vid Tabgha
där Petrus fick bekänna Jesus efter uppståndelsen.
Vi besöker Kafarnaum där Jesus bodde under sin
aktiva tid och får göra bekantskap med
utgrävningar av den ”första kyrkan”. Efter en härlig
båttur på sjön åker vi upp på Saligprisningarnas
berg. Safed är högt belägen, har en pittoresk
gammal stadsdel och är känd för kabbalamystiken.
Vi styr mot Jesu barndomsstad Nasaret. Där
besöks den mäktiga Bebådelsekyrkan och berget
Precipie, platsen där folket ville störta Jesus utför
klippkanten. Vi går också runt i Nasareth Village,
en by som är uppbyggd som på Jesu tid. Här äter
vi gemensam lunch som ingår. Vidare åker vi
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genom Jordandalen och kommer till Qasr el
Yehud, Jesu dopplats. Vi bor i natt på kibbutz vid
Döda Havet.
Vi tar en titt i "världens äldsta stad" Jeriko och åker
linbana upp till Frestelsernas berg. Därefter
besöker vi Qumran, där Dödahavsrullarna hittades
och essérna hade sitt boende. Efter ett intressant
bad i det salta Döda Havet åker vi till Ein Gedi,
känt från Sauls och Davids tid. Åter till vår
kibbutz.
Nu åker vi ”upp till Jerusalem” till Olivberget med
den fantastiska utsikten över staden. Vi vandrar
Hosiannavägen via Dominus Flevit-kyrkan (Herren
gråter) ned till Getsemane örtagård och kyrkan
där. Vi fortsätter till Davids stad som lär oss
mycket om David, Hiskia och Gamla
Testamentets historia. Den som vill kan vandra
genom den vattentunnel som Hiskia byggde.
Därefter besöker vi förintelsemuseet Yad Vashem,
ett omskakande men viktigt besök. Hotell i
Jerusalem.
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St Peter i Hanegället kallas kyrkan vid Kajafas
palats där Petrus förnekade Jesus. Därifrån
vandrar vi upp på Sions berg med Nattvardssalen
och Davids grav. Vi går in i Gamla stan till Västra
muren, den s k klagomuren. Innanför Lejonporten
ligger S:t Anna-kyrkan och Betesdadammarna.
Här börjar vi vår långfredagsvandring tillsammans
med den lidande Jesus längs Via Dolorosas 14
stationer, där Gravkyrkan/Uppståndelsekyrkan är
den sista stationen.
Efter frukost styr vi mot Jesu födelsestad
Bethlehem och Födelsekyrkan, platsen där Maria
födde Jesus, och fortsätter med ett besök på
Herdarnas äng. Därefter till den vackra och
vilsamma Trädgårdsgraven. En härlig plats där vi
kan fira vår sista mässa. Fri tid för egna upplevelser
på eftermiddagen.
Hemresedag. Vi lämnar Det heliga landet fulla av
intryck och upplevelser.

Reseledare och kaplan:
Owe Johansson, kyrkoherde,
som har lett flera resor till
Israel, Grekland och även andra
resmål.

Allt detta ingår: Reguljärflyg Kastrup/Arlanda-Tel Aviv, del i dubbelrum med
7 frukostar, 1 lunch och 7 middagar, entréer och utflykter enl. program, lokal
svensktalande guide, svensk reseledare/kaplan. Enkelrumstillägg:
www.exodusresor.se |

IRLAND

Irland i St Patricks fotspår
Irlands böljande gröna kullar och dramatiska kuststräckor har en spännande och intressant
historia, inte minst när det gäller kyrkans. Ön kristnades tidigt och de kristna influenserna märks i
sånger, dikter och traditioner. Den keltiska kyrkan präglades av en helhetssyn på livet som
innefattade både vardag och helgdag, arbete och fest, sorg och glädje. På den här resan lär vi
känna St Patrick, pionjär och förgrundsgestalt i den keltiska andligheten och det blir också goda
tillfällen att reflektera över vad vi själva kan lära oss från det keltiska arvet. Under resan
förekommer några vandringar och vi ger också möjlighet att vara med på fördjupande samlingar
och andakter på kvällarna. Vår ciceron på resan är Per-Eive Berndtsson, präst i Kornhillskyrkan i
Halmstad och författare till ”Vindarna från väster – Lärdomar från den keltiska kyrkan”. Maria
Smeds bidrar med sång och musik för att förstärka intrycken från de olika dagarna.
Våra flyg tar oss till Dublin, Irlands
huvudstad. Redan första dagen lär vi känna Irlands
historia genom ett besök på Dublin National
Museum. Därifrån åker vi vidare till vårt hotell ca
en timmas resa från Dublin. Middag på hotellet.
Idag börjar vi följa St Patrick’s fotspår på Hill
of Tara och Hill of Slane där vi njuter av utsikten.
Här får vi ta del av den fascinerande berättelsen
om hur Patrick och hans Gud bryter in och
förändrar Irlands historia. Vi fortsätter till
Downpatrick där vi besöker”St Patrick Centre”
och Saul Church för att få ytterligare inblickar i St
Patricks liv och betydelse. Ikväll finns vårt hotell i
Ballymena där middag serveras.
På förmiddagen åker vi till Slemhishområdets kullar, där den unge slaven Patrick
tvingades valla får. Här vandrar vi i sakta mak
uppför berget Slemhish Mountain som enligt
traditionen var den plats där hans liv för alltid
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förändrades. På eftermiddagen fortsätter vi mot
Giant’s Causeway på Irlands norra kust, ett av
Irlands mer fascinerande landskap och som finns
med på Unescos världsarvslista.
Den här kvällen hittar vi vårt hotell i Armagh, där
middag väntar oss.
Vi börjar dagen i Armagh med besök i två
katedraler som båda heter St Patrick. Armagh är
ärkebiskopssäte för både den protestantiska och
den katolska kyrkan. Armagh är idag Irlands
kyrkliga huvudort. Historien lär oss att det var här
som St Patrick etablerade basen för sitt arbete.
Ett av de mest kända keltiska klostren finns i
Clonmacnoise och grundades redan på 500-talet
och som vi besöker på eftermiddagen. På kvällen
kommer vi fram till vårt hotell för de kommande
två nätterna.
Nu åker vi till Glendalough, omgivet av en
bedårande vacker natur och platsen för en av

IRLAND

Irlands bäst bevarade klosterruiner. En fascinerande plats som ger stillhet i sinnet och inspirerar
hjärtat. Här tillbringar vi en större del av dagen
och tar till oss de intryck som vi får oss till del.
Middag och övernattning på vårt golfhotell några
mil sydväst om Dublin.

Reseledare:

Per-Eive Berntsson

Efter frukost summerar vi veckans intryck
under bussfärden till flygplatsen. Hemresa vid
lunchtid och vi är tillbaka i Stockholm respektive
Köpenhamn strax före 16 på eftermiddagen.

Reseledare:
Maria Smeds

Allt detta ingår: Flyg till Dublin från Stockholm eller Köpenhamn, rundresa i
buss, del i dubbelrum på mellanklasshotell med frukost och middag, inträden
enligt program, lokala guider och/eller introduktioner på irländska muséet,
St Patrick visitor centre, Glendalough, svensk reseledning med mycket
sakkunskap i Per-Eive Berntsson och Maria Smeds, resemoms.
Enkelrumstillägg:
www.exodusresor.se |
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Golden Age Israel med Anders Sjöberg
Denna resa är upplagd just för dig som har svårt att gå långa sträckor, som varit i Israel förr eller vill
dit för första gången. För dig som önskar inte bara det klassiska utan också lite andra perspektiv,
främst i relation judendom – kristendom. Boendet är speciellt upplagt med bra standard på hotellen
och lugna dagar med tid för vila och reflektion. Reseledare och kvällsföreläsare är Anders Sjöberg.
Han har arbetat som lektor i Nya testamentet, med speciell betoning på den kristna trons judiska
rötter, och har erfarenhet av cirka 30 års reseledarskap i Israel.
Guide är Irén Kärrbrant, licensierad israelisk guide, med bibel och arkeologi som specialintresse.
Avresa från Arlanda/Kastrup med
direktflyg och ankomst vid lunchtid på Ben Gurions
flygplats. Där väntar bussen och vi kör genom
Galiléen till Kinar Hotel, Tiberias vid Genesarets
strand där vi ska bo i 4 nätter.
Dagen börjar med en båttur på
Genesarets sjö. Därifrån är det en kort bussresa till
Saligprisningarnas berg som ligger naturskönt med
utsikt över sjön. Där tar vi en stund att läsa och
reflektera över Saligprisningarnas budskap. Frampå
eftermiddagen besöker vi Kafarnaum, den by Jesus
valde att leva i under sina år vid Genesaret. Middag
och övernattning på Kinar Hotel.

En kort busstur från hotellet till
Migdal, det nytestamentliga Magdala, som nyligen
börjat grävas ut och är öppet för allmänheten. Där
kan vi tänka oss in i en dag i Maria från Magdalas
liv. Sedan kör vi upp till övre Galiléen och besöker
staden Safed, landets högst belägna stad, där går vi
genom konstnärskvarteren fram till en av landets
äldsta synagogor och får lära oss mer om judendomen. Middag och övernattning på Kinar Hotel.
Färden går upp på Golanhöjderna till
den moderna staden Katzrin. Där finns det antika
Katzrin, restaurerat för en autentisk upplevelse av
hur människor levde på Jesu tid. Färden fortsätter
till "Tårarnas dal" en slätt med utsiktspunkt över
Syrien. Vi avslutar dagen i Caesarea Philippi där i
närheten befann sig Jesus och lärjungarna vid
Petrus bekännelse.
Middag och övernattning i Kinar Hotel.
Idag lämnar vi Galiléen och kör
genom Jordandalen mot platsen i Jordanfloden där
Johannes döparen ropade: - "Gören bättring och
låten döpa eder". I närheten ligger staden Jeriko där
Sackeus blev sedd av Jesus och där tar vi hissen upp
till en utsiktsplats över Jeriko som är världens
äldsta, fortfarande bebodda stad. Sedan kör vi till
Qumran, platsen där Döda Havsrullarna hittades
för snart 70 år sedan. Vi hinner även med ett dopp i
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DET HELIGA LANDET

Döda Havet, världens mest salthaltiga vatten. Fram
på eftermiddagen kör vi upp till den eviga staden,
Jerusalem, och till vårt boende på Ramat Rachel
Hotel, här bor vi resterande 3 nätter.
Dagen börjar med en utsiktspunkt över
Jerusalem från söder, där det är lätt att förstå
stadens topografi 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
Shabatt in och vi kör till Västra muren för att
tillsammans med många andra hälsa Shabatt
välkommen. Middag och övernattning på Ramat
Rachel Hotel.
Vi kör ca 5 km söder 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
korsfästes.
Middag och övernattning på Ramat Rachel Hotel.
Avresa på morgonen från Jerusalem till
Ben Gurions flygplats och hemresa.

Reseledare:

Anders Sjöberg är författare,
lärare, präst, reseledare och
trubadur.

Guide:

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

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:
www.exodusresor.se |

SPANIEN

Pilgrimsvandring Caminon
Detta är resan för dig som vill pilgrimsvandra med ledare och kaplan. Från Sarria till Santiago de
Compostela gör vi en vandring längs den fantastiska Caminon. Välj om du vill göra dagens
vandring tillsammans med någon eller om du vill vandra vissa bitar i ensamhet. På kvällen blir det
gemensam middag.
Vi reser från Arlanda resp. Kastrup och vi når
Santiago de Compostela via byte i Madrid. Vid
ankomsten till flygplatsen i Santiago möts vi och
har transfer till hotellet i Sarria där vi bor första
natten. Vår resväska kommer att transporteras från
hotell till hotell så det är bara en dagryggsäck som
vi behöver under dagarna. Packa den med vatten,
snacks, plåster, strumpor, keps/solhatt m.m.
Vandringen börjar och vi går västerut genom härlig
ekskog. Under dagarna vandrar vi antingen
tillsammans i smågrupper eller så väljer man att
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vandra enskilt. Så småningom går vandringsleden
genom öppna landskap med åkrar och ängar. Vi
passerar genom ett flertal mindre byar på vår
vandring mot dagens etappmål Portomarin. Under
1950-talet dämde man upp floden här, vilket fick
översvämningar som följd. Alla byggnader som var
värda att bevaras märktes och flyttades sten för
sten. Bl.a. så flyttades hela S:t Nikolaikyrkan på
detta sätt. Gemensam middag på hotellet och
sedan väntar sängarna som bjuder på en god natts
sömn.
Vi vandrar vidare och landskapet består nu av åkrar,

SPANIEN

floder och skog. Lägg märke till de speciella
torkladorna längs vägen som kallas för ”los hórreos”.
De kommer att följa oss ända fram till målet. Det är
tätt mellan byarna under dagen så det är lätt att
fylla på vatten och sitta ner och vila en stund för de
som vill. Vi når Palas de Rey och vårt hotell. Innan
den gemensamma middagen på hotellet så kanske
det är läge att se om och plåstra om eventuella
skavanker.
Vi går genom jordbruksbygd och skogsområden.
Skogen består bl.a. av eukalyptusträd och snart får
vi även se korkek och ask. Vi anländer till Arzúa och
här ansluter Camino del Norte, den norra vägen till
Santiago. Vid det här laget kommer vi att hälsa på
och prata med många vandrare utmed vägen som
går samma väg. Det är oerhört berikande och
spännande att ta del av andras liv och mål med
vandringen. Vi samlar oss sedan för middag på
hotell. Ännu en etapp avklarad med spännande
möten och samtal utmed vägen.
Frukost och sedan dags för den sista långa etappen
då morgondagens etapp är den kortaste.

Reseledare och kaplan:

Lars-Bertil Florén, van
vandrare, reseledare, pastor
och folkhögskolelärare.

Nu blir det mycket eukalyptusskog med lite inslag
av enstaka byggnader eller några byggnader i
grupp. Vid Lavacolla finns en rondell och här kan vi
se en modern staty av en pilgrim. Vi äter en
gemensam middag och reflekterar över dagens
vandring.
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 fantastiskt mycket annat som
naturligtvis är mycket sevärt. Ett tips är att försöka
gå till pilgrimsmuséet innan man besöker själva
katedralen. Här finns nämligen rik information om
katedralen. Pilgrimsmässa hålls varje dag. Väl ute ur
katedralen kan vi gå till pilgrimskontoret för att
hämta ut beviset på att vi genomfört vandringen
genom att visa upp pilgrimspasset med stämplar
som visar att vi gått minst 100 km. Vi firar
”målgången” med att äta en välförtjänt och god
middag tillsammans innan vi sträcker ut oss och
somnar gott.
En hel dag till egen disposition i Santiago de
Compostela. Gemensam middag på hotellet.
Idag avslutas denna fantastiska pilgrimsvandring
med tidig transfer till flygplatsen för resan hem.

Allt detta ingår: Flyg Stockholm/Köpenhamn-Santiago t/r, transfers flygplats till
hotell och åter, transport av bagage mellan hotellen, boende del i dubbelrum, halvpension (frukost och middag), pilgrimspass, svensk kaplan och reseledare, resemoms.
Enkelrumstillägg
:www.exodusresor.se |

TYSKLAND

Stralsund med Rügen
Den gamla svenskstaden Stralsund och Tysklands största ö Rügen är målet på en innehållsrik
resa. Vi lär också känna en av Tysklands mest berömda landskapsmålare och möter den lutherska
kyrkan i Stralsund.
Vi har skapat en resa med varierat innehåll. Vi bor på ett centralt beläget hotell vid Neuer Markt i
Stralsunds medeltida centrum. Alla utflykter, besök och guidade turer ingår i resans pris och vi
äter gemensam middag varje kväll. Vi vill också ge möjlighet att njuta av tiden i det medeltida
Stralsund och att upptäcka staden på egen hand. Därför har vi ett program med lite lägre tempo
och tid för egna besök i de smala gränderna eller de intressanta muséerna.
Tidigt på morgonen utgår bussen från Jönköping
med möjlighet för påstigning utmed E4 söderut.
Via Danmark och färjan från Gedser till Rostock
tar vi oss till delstaten Mecklenburg-Vorpommern
i Tyskland. Till kvällen når vi fram till Stralsund där
vi ska bo centralt i gamla staden på Schweriner
Hof. Hotellet är beläget i den gamla medeltida
stadskärnan i denna vackra Hansastad. Middag
serveras på hotellet och det finns möjlighet att
strosa lite i de medeltida gränderna.
Stralsund har en mycket rik historia och har ett
svenskt arv som fortfarande märks. Under
förmiddagen vandrar vi tillsammans med en lokal
svensktalande guide i den gamla stadskärnan för
att lära känna stadens då och nu. Vi avslutar
vandringen med ett besök i Marienkirche där
församlingens präst berättar för oss om kyrkans liv
och verksamhet i den tidigare östtyska
industristaden. Eftermiddagen är fri för egna
strövtåg, museibesök och annat.
Till kvällen besöker vi bryggeriet Störtebeker för
en förevisning av öltillverkningen med tillhörande
| www.exodusresor.se

provsmakning. Den här kvällen intar vi vår
gemensamma middag i bryggeriets restaurang.
Caspar David Friedrich var en av romantikens
mest berömda landskapsmålare. Hans konst finns
att bese i muséet i Greifswald som vi besöker idag.
En svensktalande guide lotsar oss genom salarna
och berättar om konstnären och hans verk. Det
blir också tid att upptäcka Greifswald på egen
hand innan vi åker tillbaka till Stralsund där
eftermiddagen är fri för vidare utforskning av
staden.
På kvällen blir det middag på hotellet.
Idag lämnar vi Stralsund efter frukost för att göra
en heldags rundtur på Rügen, Tysklands största ö.
Vår lokala guide tar oss med till vackra städer och
byar, den egendomliga semesteranläggningen
Prora som Hitler lät bygga, Binz, Sassnitz, den
vackra norra kusten och mycket mer av det som
Rügen kan erbjuda.
Till kvällen kommer vi tillbaka till vårt hotell i
Stralsund där vi äter gemensam middag.

TYSKLAND

Idag lämnar vi Stralsund och beger oss hemåt.
Färjan mellan Rostock och Gedser tar oss tillbaka
till Danmark och därefter fortsätter bussen mot
hemtrakterna. Under färden blir det tillfälle att
smälta intrycken från resan och till kvällen är vi
tillbaka i hemtrakterna igen.

Reseledare:

Lars-Olle Svensson

Allt detta ingår: Resa med buss, färja och vägskatter del i dubbelrum
4 nätter, 4 frukostar, 3 middagar på hotellet, 1 middag på Störtebeker
Guidade turer och inträden enligt program. Enkelrumstillägg:
www.exodusresor.se |

NORDMAKEDONIEN

Albanien och Nordmakedonien
Nordmakedonien är något av Balkans gömda och glömda hörn. Så rikt på färg, musik, lokala
marknader, ett kungligt tempel runt hörnet, byggnadskomplex från kommunisttiden, små
hantverksshopar, nationalparker med mera. Här möter vi en spännande historia, traditioner,
vänliga människor, mat med hög klass och en mäktig natur.
På morgonen flyger vi från Arlanda och
Kastrup och landar vid lunchtid i Skopje. Vår
lokala guide möter och vi börjar med en
stadsrundtur. Vi ser moder Theresas minneshus,
stenbron, Sveti Spa kyrkan m.m. Middag och logi
på Hotel Karpos i Skopje.
Idag åker vi mot Albanien, genom Kosovo.
Väl i Kosovo stannar vi till vid UNESCO-staden
Prizren, en av de absolut vackraste och bäst
bevarade städerna i Kosovo. Här lever flera
etniska grupper sida vid sida i harmoni med
varandra! Efter lunchpaus fortsätter vi mot
Albaniens huvudstad Tirana. Middag och logi på
Hotel Sky 2.
Vi börjar dagen med att åka norrut till Kruja
en av Albaniens vackraste städer. Kruja är känt
för sina traditionella gator och byggnader. Vi
besöker slottet och muséet över nationalhjälten
Skanderbeg. Slottet ligger på 548 m höjd och
härifrån har man en fantastisk utsikt ner över
omgivningarna. Vi besöker basaren med sina
hantverksbutiker innan vi äter en traditionell
lunch med folkloreuppvisning i härlig miljö. Vi
fortsätter till hamnstaden Dürres med besök på
den romerska amfiteatern. Tillbaks till hotellet i
Tirana.
Stadsrundtur samt stadspromenad i Tirana.
Vi ser bl a Skanderbegtorget, Pyramiden (Enver
Hoxa Museum), operahuset, presidentpalatset,
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Blloku området och nya basaren mm. Vi besöker
det spännande muséet Bunk Art 2. Gemensam
lunch. Eftermiddag och kväll till egna strövtåg i
den dynamiska staden.
Idag ska vi besöka vårt andra UNESCO
kulturvärldsarv – Berat, Albaniens äldsta stad och
stolthet när det gäller arkitektur. Staden kallas
”staden med tusen fönster” med de vita
ottomanska husen som klänger sig fast utmed
kullar och berg upp till fästningen. Vi besöker
fästningen och får en underbar utsikt ner över
floden och staden. Innanför murarna hittar vi en
hel liten stad som fortfarande är levande. Vi
besöker Onufrimuséet namngivet av den
albanske ikonmålaren Onufri. Lunch i Berat.
Idag startar vi vår återresa mot Nordmakedonien. Vårt första stopp blir St Naum
klostret. Klostret ligger vackert på en klippa med
utsikt över Ohridsjön. Klostret har fått sitt namn
efter munken som grundade det i början av 900talet och är särskilt känt för sina vackra utsmyckningar med ett stort antal ikoner och fresker.
Vi fortsätter till Ohrid och får en guidad rundtur i
det som kallas "Makedoniens Jerusalem" p g a
det stora antalet kyrkor i staden. Vi besöker St
Sofia kyrkan som började byggas på 1000-talet.
Vi besöker även den pittoreska stadskärnan med
smala och slingrande gator. Middag på lokal
restaurang och logi på Hotel Belvedere.

NORDMAKEDONIEN

Idag ska vi följa den vackra bergsvägen i
Mavrovo National Park. Vi besöker en av
Balkans viktigaste kristna helgedomar, Saint
Jovan Bigorski klostret med sina fantastiska
träsniderier och vackra ikoner. Vi fortsätter till
Tetovo där vi stannar för en kort rundtur. Vi
besöker den världsunika moskén som heter
Sarena Dzamija och betyder den dekorerade
moskén.
Under eftermiddagen är vi tillbaka i Skopje och
här njuter vi av traditionell folklore och god mat
på kända Makedonska Kuka. Vi bor på Hotel
Karpos.
På förmiddagen åker vi till flygplatsen och
tidig kväll är vi åter i Sverige.

Reseledare:

Lars Micael Adrian

Allt detta ingår: Flyg Kastrup resp Arlanda-Skopje, rundresa enligt program, logi i
dubbelrum med frukost på mellanklasshotell, 4 middagar och 3 luncher, 2 folkloreuppvisningar, entréer till Amfiteatern i Dürres, Bunk Art 2 Museum, Berat slott och
Onufrimuséet, Kruje slott och historiska Skanderbeg muséet, Klostret St Bigorski,
Tetova Mosken, Sveti Naum klostret och Ohrid St. Sofija kyrkan, utflykter och transfers
enligt program, engelsktalande lokal guide, svensk reseledare. Enkelrumstillägg:
www.exodusresor.se |

ARMENIEN

Armenien - skönhetens land, öster om Ararat
Att besöka Armenien är som att resa i tiden. 3000 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 Jerevan, 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 dagarna 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!
Vi reser från Stockholm eller Köpenhamn till
Armeniens huvudstad Jerevan och landar 00.35
lokal tid. Hotell Aviatrans ligger centralt i staden.
På stadsrundturen kommer du att bekantas 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
folkmordet på armenier 1915. På eftermiddagen blir
det lite fri tid i Yerevan. 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 på egen hand upptäcka
den kvällsöppna och levande staden.
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
mytomspunna berget Ararat. Sedan når vi den
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spektakulära vin- och kultgrottan i Areni. Här äter
vi lunch och här fanns väldens äldsta och mer än
6000 år gamla vinframställning. Efter lunch når vi
Noravank-klostret, vackert beläget med höga,
lodräta och tegelröda klippväggar omkring. Färden
fortsätter österut längs en av de gamla
Sidenvägarna till de märkliga stenarna i Zorats
Karer, Armeniens Stonehenge. De mäktiga
stenarna vittnar om forna kunskaper i astronomi. Vi
äter middag tillsammans och sedan väntar sängen
på vårt hotell i staden Goris nära gränsen mot Iran i
sydöstra Armenien.
Efter frukost tar vi en färd på Tatevs Vingar. 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 och som ligger otroligt
vackert i de dramatiska omgivningarna. Efter detta
når vi staden Sisian för lunch. Dagens logi blir i den
vackra hotellbyn Hermon.

ARMENIEN

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 som
handelsmännen fick dela med djuren i svåra
väderförhållanden. I Noraduz finns den största
samlingen khachkar-stenar i Armenien, de mycket
speciella kors-stenarna. Vid den vackra Sevansjön
äter vi färsk fisk till lunch. Färden går vidare mot
Tavushprovinsen och Dilijan. Staden har även
kallats ”Armeniens Schweiz” med sina alpina skogar
och ängar.
I staden Vanadzor besöker vi en stenhuggare och
lär oss detaljerna kring ett av Armeniens mest
kända hantverk – landets korsstenar. I Gyumri
besöker vi de gamla vackra kvarteren. Vi bor på
Hotel Plaza Viktoria.
Idag far vi i riktning mot de armeniska bergen
söderöver, Aragats. Under resan får vi höra om bl.a.
folkgruppen Yazidi som aktualiserats genom 2018
års fredspristagare. Snart ser vi bergstoppar på över
5000 meter. I Sadarapat ser vi ett imponerande
minnesmärke över slaget vid Sadarapat 1918. En bit
därifrån, i Aknalich, finns världens största yazidiska
tempel. Nästa besök blir i en av världens äldsta
kristna kyrkor som ligger i Ejmiatsin. Här kan vi
även beundra de unika samlingarna av bibliska
reliker såsom den enda reliken av Noas Ark. Väl
tillbaka i Jerevan når vi vårt hotell och vilar upp oss
för en gemensam middag. Därefter kan den som
önskar bege sig ut i Jerevan och beskåda de

fascinerande fontänerna som bokstavligen sprudlar
av vatten och vacker klassisk musik.
Vi besöker det magnifika Geghard-klostret som
delvis är uthugget ur berget. Detta är ett urtjusigt
koncept som elegant sammanfogar natur och
kultur. Klostret har fått sitt namn efter det spjut
som stöttes i Jesu sida under korsfästelsen 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. Innan färden går vidare
äter vi lunch med bl.a. nybakat lavashbröd som
smaksätts med honung, kryddor och ost. Tillbaks i
Yerevan lär vi känna stadens fruktmarknad 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 resans sista middag.
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.

Reseledare
Svante Lundgren , forskare vid
Lunds universitet. Författare
och Armenienkännare.

Allt detta ingår: Reguljärflyg till Jerevan, rundresa i buss, logi i dubbelrum, helpension
med frukost, lunch och middagar, utflykter och entréer enligt program, lokal guide,
reseledare. Enkelrumstillägg
:- Vi reserverar oss för mindre ändringar i programmet.
www.exodusresor.se |

TYSKLAND

Lutherresa
På årets Lutherresa 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.
Bussen börjar rulla från Lund och Malmö
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. Lite norr om Leipzig avslutas dagen med
middag tillsammans. Ca 60 mil
Vi åker 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 rundvandring i
Augustinerklostret där Luther avgav sina
munklöften. Vi bor på mycket centrala Radisson
Blu. Ca 15 mil
Dagens första besök blir på 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. Därefter besöker vi Bachs födelsehus
och museum. Sedan tillbaks till Thüringens
huvudstad Erfurt för stadsvandring och fri tid i den
trevliga staden. Ca 15 mil

Leipzig är väl värd ett besök. Här finns
Thomaskyrkan där Bach verkade i många år,
Nikolaikyrkan med sina måndagsböner som starkt
bidrog till murens fall och en trevlig innerstad med
några intressanta muséer. Härifrån åker vi norrut till
Wittenberg. Vi besöker de viktigaste platserna i
Luthers liv – Slottskyrkan, Stadskyrkan och
Lutherutställningen i Lutherhaus. När kvällningen
kommer åker vi den sista biten till vårt bekväma
övernattningshotell Van der Valk. Ca 32 mil
Hemresedag. Vi rullar norrut med ny kunskap i bagaget och snart är vi hemma igen. Ca 55
mil.

Reseledare och Lutherguide
är Lutherkännaren och Kh. em.
Carl Magnus Adrian

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum med frukost, fyra middagar, utflykter och
entréer enligt program, rundvandring i Augustinerklostret, rundvandring på Wartburg,
reseledare, resemoms. Enkelrumstillägg :| www.exodusresor.se

ITALIEN

Assisi och Rom
De första dagarna i Assisi är det lite lugnare tempo där det även finns tid för egna promenader,
reflektioner och att ”hinna ifatt sig själv”. Därefter åker vi vidare till Rom där vi fokuserar på Rom
som en centralort i den kristna kyrkan. I både Rom och Assisi blir det en del promenader till de
olika besöksmålen. Vi bor centralt och har möjlighet till gemensam morgon- och aftonbön och
kommer även att kunna fira mässa tillsammans.
Morgonflyget från Stockholm/Köpenhamn
tar oss till Rom. Därifrån åker vi buss till Assisi där
vi kommer att bo mycket centralt hos
Franciskanersystrarna i Casa di ospitalitá "Maria
immacolata".
En guidad rundtur i Assisi ger oss mycket
om Fransiskus och hans liv. På eftermiddagen får vi
tid till vandring på egen hand i landskapet och tid
för att smälta intrycken.
Under en del av dagen vandrar vi
tillsammans med vår guide till San Damiano, där
Fransiskus hade en avgörande upplevelse. På
någon av kvällarna berättarna systrarna i boendet
om sitt liv och sin kallelse.
På förmiddagen finns det möjlighet att vara
med på mässan i St Fransiskusbasilikan. Efter lunch
säger vi adjö till Assisi för att åka till Rom där vi bor
centralt hos Birgittasystrarna.
Idag blir det tid att besöka centrala Rom på
egen hand eller tillsammans i mindre grupper. Vi
kommer även att få en guidad visning av katakomberna. På kvällen berättar Birgittasystrarna om sitt
hus och om den heliga Birgittas tid i Rom.

Den här dagen är vikt för besök i Vatikanen.
Vi börjar tidigt med Vatikanens trädgårdar. Efter
lunch besöker vi Vatikanmuséerna, Sixtinska
kapellet och Peterskyrkan. Vår lokala guide, som
för övrigt är den enda svensktalande guiden med
behörighet för Vatikanens trädgårdar, har stor
kännedom och ger oss mycket kunskap och inblick.
Vi planerar för att vara med på påvens
audiens på Petersplatsen som vanligen äger rum på
onsdagar. Senare på dagen har vi en vandring i
centrala Rom där vi besöker flera kyrkor ”i
helgonens spår” tillsammans med vår guide.
Efter några dagar i Assisi och Rom är det
dags att åka hemåt. Vi hoppas att vi har många rika
intryck med oss hem, men även att vi har fått tid
att smälta en del av dem redan på plats.

Reseledare:
Anders Reinholdsson , kyrkoherde em och prost från Sätila
i Västra Götaland.

Allt detta ingår: Flyg till Rom t/r, logi i dubbelrum med halvpension, utflykter,
guidade turer och entréer enligt program, svensk reseledning, lokala svensktalande
guider, resemoms. Enkelrumstillägg
www.exodusresor.se |

CYPERN

Cypern - där Paulus första missionsresa började
Denna ö i östra Medelhavet, belägen i skärningspunkten mellan tre kontinenter, har en mycket
spännande historia. Vi ska under denna vecka bekanta oss med de platser där Paulus, Barnabas
och Lasarus verkade under de första decennierna efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd.
Vi kommer även att få en inblick i den konflikt som präglar landet. Norra delen är sedan 1974
ockuperad av Turkiet. Rakt över ön finns en buffertzon som bevakas av UNFICYP. United
Nations Peacekeeping Forces In Cyprus. Stadsvandringar förekommer, som längst upp till 3,5 km
under hela dagen, flertalet dagar kortare sträckor.
Vi flyger från Kastrup eller Arlanda och landar på
eftermiddagen i Larnaca.
Kort bussresa in till Hotel Livadhiotis där vi kommer
att bo hela veckan. Hotellet är beläget centralt,
alldeles intill Lasaruskyrkan och tvåhundra meter
från stranden.
Vi besöker Lasaruskyrkan och det intilliggande
museet. Kyrkan är byggd över den grav i vilken
Lasarus, Marta och Marias bror som Jesus
uppväckte från döden, begravdes. Han var verksam
här ca år 35-65. Därefter går vi till marknaden i
Larnaca. Dit kommer varje lördag bönder in från
landsbygden och säljer sin egenodlade frukt och
grönsaker. Vi fortsätter med att promenera utmed
strandpromenaden och titta på några intressanta
saker som speglar stadens historia. Sedan besöker
vi två keramikverkstäder, en av dem drivs av
svenska Ingela och hennes cypriotiske man. Vi tittar
också in i den armeniska kyrkan. Tillfälle till bad.
Temperaturen bör ligga runt 25 grader i vattnet.
Gudstjänst, för den som så önskar, i Internationella
Evangeliska Kyrkan, den hålls på engelska.
Församlingen samlar människor från hela världen.
Vi blir därefter hämtade med buss för en tur där vi
| www.exodusresor.se

besöker några spännande platser i Larnacas närhet.
Först stannar vi till vid Saltsjön där mängder av
flyttfåglar mellanlandar på sin färd från Europa till
Afrika. Har vi tur finns även flamingofåglar i stort
antal där. Här fanns även Camp Victoria som var
högkvarter för den Svenska FN-bataljonen under
de år Sverige bidrog med trupp till de fredsbevarande styrkorna på ön. Vidare till Angelokistikyrkan i Kiti. Den byggdes redan på 500-talet.
Kyrkan innehåller unika mosaiker. Därefter mot
Hala Sultan Tekke moskén som är en av islams
heligaste platser. Den är byggd på platsen där
profeten Mohammeds faster ligger begravd.
Slutligen tittar vi på den gamla Kamares
akvedukten som fram tills i mitten av 1900-talet
försåg staden med färskvatten.
Vi åker österut till Salamis. Hit kom Paulus
tillsammans med Barnabas och evangelisten
Markus på den första missionsresan. Staden var
betydande på den tiden. Nu finns det mycket
utgrävningar av den då forna storstaden.
Amfiteater, gymnasium etc. Vi besöker sedan
Barnabasklostret och gravkyrkan i vars krypta
Barnabas ligger begravd. Vidare till Famagusta som
innan Turkiets invasion var den största turistorten.
Själva staden Famagusta är nu en del av TRNC,
(Turkish Republic ofNorthern Cyprus). Den del av

CYPERN

staden utmed stranden som heter Varosha är
däremot orörd alltsedan kriget sommaren 1974 då
Turkiet ockuperade norra delen av ön. Denna del av
staden är förbjuden att besöka men vi stannar och
beskådar de hundratals övergivna och förfallna
turisthotellen som utgör ett tragiskt exempel på
den olösta konflikten.
Vi åker till den delade huvudstaden Nicosia. Vi
besöker Sat 7:s huvudkontor. Sat 7 evangeliserar
genom satellit-tv sändningar över hela Mellanöstern och Nordafrika. Vi får här information om
det arbete som utförs.
Vi fortsätter in till centrum och går genom
checkpointen Pafos gate in genom buffertzonen till
den norra delen av staden där vi bland annat
besöker Sofia katedralen som nu är en moské. Vi
tittar in på Han som är en typ av gammal ”gästgivargård” men som nu innehåller en mängd olika
hantverksverkstäder. Det finns också möjlighet att
handla något i de basarliknande gamla kvarteren. Vi
går tillbaka genom checkpointen Ledra Street till
den södra cypriotiska delen av staden.
Vi åker västerut, besöker Kourion, en stor gammal
amfiteater som fortfarande används. Vi stannar till
vid Afrodites födelseklippa, det mest kända
vykortsmotivet från Cypern. Här föddes enligt
grekisk mytologi kärlekens och fruktbarhetens
gudinna Afrodite. Sedan fortsätter färden till Pafos
där Paulus omvände den romerske ståthållaren

Sergius Paulus och förblindade trollkarlen. Vi ser på
utgrävningarna med de fantastiska mosaikerna.
Vi åker upp mot bergen. Vi besöker Lefkara och
Stavrouni. Lefkara är känt för sitt hantverk av
silversmide och dukar. Kvinnor sitter ofta ute och
tillverkar de mycket speciella dukarna.
Stavrouniklostret grundades av St. Helena på 300talet. Munkorden är mycket ortodox och kvinnor
tillåts inte gå in här. Utsikten är fantastisk och väl
värd besöket även för dem som inte får tillträde
innanför murarna. Klostret Aiya Thekla vid foten av
Stavrouniberget är däremot öppet, en rogivande
idyll med vacker trädgård.
Hemresa. Vi lyfter från Larnaca vid lunchtid.
Förhoppningsvis har vi då fått med oss många
intryck och kunskaper om att Cypern är så mycket
mer än sol och bad.
Samtliga kvällar fre-tors kl 19:00 avsmakar vi en
trerättersmiddag på Alexanders vid
strandpromenaden Finikoudes. Sista kvällen dukas
det upp en traditionell cypriotisk mezemåltid med
ett tjugotal smårätter.

Reseledare
är f.d. riksdagsledamoten
Magnus Sjödahl som varit FNsoldat på Cypern och som nästan årligen besöker sitt kära
Cypern

Allt detta ingår: Flyg till Larnaca T/R, logi i dubbelrum med frukost på bra och
centralt mellanklasshotell, 7 middagar på restaurang, utflykter och entréer enligt
program, svensk reseledare, lokal guide, resemoms. Enkelrumstillägg
:www.exodusresor.se |

DET HELIGA LANDET

Israel - en pilgrimsresa med Bo Brander
Det är något speciellt att uppleva de bibliska platserna i Det heliga landet. Vår ledare och kaplan,
prästen Bo Brander, tar oss med till många av de heliga platser som vi så ofta har hört talas om.
Mitt i Israels myllrande folkliv kan vi med Bosses och Bibelns hjälp förflytta oss 2000 år tillbaks i
tiden.
Våra flyg från Arlanda och Köpenhamn tar
oss till Ben Gurions flygplats utanför Tel Aviv där
vår lokala guide väntar. Vi bor första natten på
hotell i Netanya.
Vår buss tar oss norrut och vi åker upp på
berget Karmel, till platsen där Elia kämpade med
Baals profeter. Härifrån har vi utsikt över
Jisreelslätten, berget Tabor och vi skymtar byn
Nain. Vidare till Nasaret och den mäktiga
Bebådelsekyrkan. Vi åker också upp på berget
Precipe, platsen där folket försökte störta Jesus
utför bergskanten. I Kana, där Jesus gjorde sitt
första under, finns ”bröllopskyrkan”. Vi bor 2 nätter
på hotell i Tiberias med härlig utsikt över staden
och Genesarets sjö.
Från Saligprisningarnas berg vandrar vi (om
omständigheterna tillåter) ner till Tabgha, platsen
där Jesus visade sig för lärjungarna efter
uppståndelsen. Här kan vi i stillheten fira mässa.
Nära ligger Kafarnaum där Petrus hus finns och så
ska vi till Magdala med sina spännande
utgrävningar och resans vackraste kyrka. En båttur
på Genesaret blir det också.

Efter frukost åker vi söderut längs
Jordanfloden och kommer till platsen där Jesus
döptes, Qasr el Yehud. I Jeriko stannar vi till på
utsiktsplatsen mot Frestelsernas berg och vi måste
förstås doppa oss i Döda Havets salta vatten.
Sedan åker vi ”upp till Jerusalem” men vi viker av
mot Betlehem för att tillbringa natten där.
Vi ska först till Födelsekyrkan. Det var här det
började med Jesu födelse och vi tar oss också till
Herdarnas äng. Bussen kör oss sedan upp på
Oljeberget. Här ser vi ut över den gyllene staden
med dess murar, portar, kyrkor och tempelplats. Vi
vandrar ner för den s.k. Hosiannavägen och stannar
till vid Dominus Flevit, platsen där Jesus grät över
Jerusalem. Längst ner kommer vi till Getsemane
med sina uråldriga olivträd, platsen där Jesus
våndades och också togs tillfånga. I Jerusalem bor vi
3 nätter hos Birgittasystrarna.
I Davids stad möter oss spännande berättelser om kund David och Hiskia. Det finns många
utgrävningar som bekräftar Bibelns berättelser. Vi
vandrar in i Gamla stan och följer Via Dolorosa,
smärtornas väg, till Den heliga gravens kyrka.

Allt detta ingår: Flyg Arlanda/Kastrup-Tel Aviv, ett incheckat bagage, rundresa med
buss, logi i dubbelrum med frukost och middag (halvpension) utflykter och entréer
enligt program, svensk reseledare och kaplan, lokal guide, resemoms.
Enkelrumstillägg
:| www.exodusresor.se

DET HELIGA LANDET

Västra muren, den s.k. Klagomuren kommer vi
förstås också till.
En gång stod förbundsarken på Sions berg
och nu står vi här. Här finns kung Davids grav och
här finns Övre salen, Nattvadssalen. Vi tar oss
sedan till Trädgårdsgraven, en härlig plats där det är
lämpligt att fira resans sista mässa. Fri tid på
eftermiddagen.
Vi lämnar Jerusalem och snart sitter vi på flyget för
att återvända hem efter en minnesvärd vecka.

Reseledare
Bo Brander

www.exodusresor.se |

OBERAMMERGAU

Våra resor till Oberammergau
Passionsspelen i Oberammergau - med Passau och Schweiz
På dessa avgångarna får du uppleva märkliga färgfenomen där floderna Donau, Inn och Ilz flyter samman,
du ser Domen med världens största domorgel och åker på en fantastiskt vacker tågresa i Schweiz.
Sju dagar. Avresor 18 maj, 1 juni, 3 aug, 17 aug och 28 sept.
Biljetter kategori 1, boende en natt på Hotel Wolf, bara några meter från Passionsspelhuset
(med reservation för ändring från Passionsspelsadministrationen)

Passionsspelen i Oberammergau - med Tyrolen
Österrike är klassikern som man aldrig tröttnar på. Tillbringa några dagar med oss i detta härliga alplandskap
innan vi fortsätter till resans höjdpunkt i Oberammergau.
Sju dagar. Avresa 25 maj.
Biljetter kategori 2, boende på Pension och Gasthaus

Passionsspelen i Oberammergau - med Rhen och Mosel
Underbart vackra floddalar längs Rhen och Mosel, romarstaden Trier och, inte minst, det härliga hotellet
Bellevue får du uppleva på denna resa där ju ändå huvudmålet är passionsspelorten Oberammergau.
Sju dagar. Avresa 6 sept och 20 sept.
Biljetter kategori 1, boende två nätter på Hotel Wolf, bara några meter från Passionsspelhuset
(med reservation för ändring från Passionsspelsadministrationen)

Passionsspelen i Oberammergau - med Krakow och Tatrabergen
På denna resa till Oberammergau har vi ett annorlunda upplägg som innebär att vi nästan får två resor i en
med ett fokus på Europas historia. Vår erfarna reseledare forskar i historia och har förmågan att göra dåtiden
levande för oss.
Nio dagar. Avresa 20 juli med buss från Aneby.
Biljetter kategori 1, boende två nätter på Hotel Forsthaus i Oberau
(med reservation för ändring från Passionsspelsadministrationen)

Dessa resor har särskilda villkor: Anmälningsavgift 6 000:- i samband med anmälan. Slutbetalning
senast sex veckor före avresa. För avbeställningsvillkor hänvisas till vår hemsida.
| www.exodusresor.se

FÖRSAMLINGSRESOR

VI ORDNAR DIN RESA

Församlingsresor
Församlingsresor är Exodus Resors samlade
kunskap om resor för församlingar.
Alltsedan 1990-talet har Exodus Resor
anordnat resor för ”den kristna världen”. Vi
har under åren samlat på oss en stor
erfarenhet av resor just för församlingar och
andra grupper med kyrklig anknytning. Våra
resmål går ”genom yttre och inre landskap”
och vi önskar alltid att man ska komma hem
berikad på många sätt från en resa.
Denna erfarenhet vill vi gärna ställa till
församlingarnas förfogande genom att
utforma resor som passar för olika grupper.
Oberoende om det är en konfirmandgrupp
eller en studiegrupp för vuxna kan vi hjälpa
till med arrangemanget. Om kören vill åka
eller om det är arbetslaget som vill utforska
något tillsammans så utformar vi gärna ett
program tillsammans med er.

Studieresor

Ungdomsresor

Vi har erfarenhet och kontakter på många
resmål. Genom att vi har hållit på med resor
för olika kristna grupper har vi arbetat upp
ett kontaktnät och en erfarenhet som
underlättar vid planeringen av resor för
församlingen.

Temaresor

På hemsidan www.forsamlingsresor.se
samlar vi vår kunskap för att utforma en
resa just för er.

Gruppresor

www.forsamlingsresor.se
www.exodusresor.se |

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften
:- för resor upp till
:- och
:- för resor över
: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 dagar före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resa enligt
följande regler och kostnader:
- Mer än dagar före avresa:
Anmälningsavgiften
dagar före avresa:
% av resans pris
- 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, som ingår i Tranås Resebyrå, har
ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.
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Avbeställningsskydd
Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas i
samband med bokning. Detta måste betalas
tillsammans med anmälningsavgiften.
Inställande av resa
Resan kan inställas om färre än 25 personer
anmält sig eller p.g.a. hinder som uppkommit
utanför Exodus Resors kontroll.
Resor till Passionsspelen i Oberammergau
Dessa resor har särskilda betalnings- och
avbeställningsvillkor. Se vår hemsida.
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 medresenär 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 också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan pga. sjukdom eller
annan händelse som omöjliggör dennes medverkan, så genomförs resan med annan reseledare.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

