








Bibelresa till Egypten

9-18 november 2018



Fredag 9 Nov: Resdag.
06:50 avgång från Arlanda
mellanlandning i Wien
14:55 ankomst Kairo  

14:45 avgång från Kastrup direktflyg
20:05 ankomst Kairo
1,5 timmes busstransfer till på hotell Oasis, Kairo.

Lördag 10 Nov: Vi gör en rundtur i det koptiska Kairo där vi reflekterar över 
kyrkans historia i Egypten. Vi besöker några av världens äldsta kyrkor, en 
betydande synagoga och ser på bibelmanuskript i det 
Koptiska museet. 

Sopstaden i Mokattam och grottkyrkorna är ett måste 
att besöka. Tack vare evangeliet har en otrolig andlig 
och materiell utveckling skett de senaste 40 åren. 
Detta besök utmanar våra tankar kring tro, livsvillkor, 
miljöskydd och återvinning.
På kvällen gör vi en kryssning med middag på Nilen.

 

Söndag 11 Nov: Vi besöker den vackra Ibn Tulun-moskén, den tredje äldsta i 
världen. Efter att klättrat upp i minareten njuter vi av utsikten över Kairo.
Sedan väntar det Egyptiska museet vid Tahirtorget som 
visar det antika Egyptens skatter inklusive Tut Ankh Amun.

Resten av dagen stannar vi i Kasr El-Dobara, den största 
evangelikala (presbyteriansk) församlingen i Arabvärlden. 
Deras Kyrka ligger vid Tahrirtorget (Befrielsetorget). Vi tar 
del av deras berättelser.

Måndag 12 Nov:  Denna dag börjar med pyramider, solbåt 
och kamelritt Pyramidkomplexet vid Giza. I solbåtsmuseet, 
får vi en bättre förståelse för Egyptens omättliga aptit för det eviga livet och de 
stora ansträngningar som görs för att förbereda den resan och hur detta verkligen 
förbereder folks hjärtan för att ta emot evangeliets budskap!

Vi åker 4 mil på ökenmotorvägen i riktning mot Alexandria tills vi når Anafora.

Program



Tisdag 13 Nov: Den som önskar stannar på Anafora för en dag i Retreat. Från 
Anafora gör vi andra en dagstur till Alexandria där vi ser exteriören av Qaitbay 
Citadel och det stora biblioteket och tar en dag med bad på stranden. Den som 
vill besöker en lärarutbildning för barn med särskilda behov. Middag och 
övernattning på Anafora.

Onsdag 14 Nov: Heldag på Anafora
Vi tillbringar tre nätter på Anafora. Anafora är en mix av 
retreatcenter, kloster, kommunitet, lantbruk, folkhögskola, 
konferensanläggning, bibelland, en oas och mycket annat. 
Anaforas mål är att lyfta upp människor. Det gör man på 
många olika vis. Man är en föregångare i att fostra nya 
generationer i samhällsutveckling, ett kristet liv och 
demokrati.

Torsdag 15 Nov: Förmiddagen på Anafora. Efter lunch åker vi 
till Kairo och tillbringar eftermiddagen på bibelsällskapets 
huvudkontor.

Egyptens bibliska samhälle: Vi besöker några av de olika 
avdelningarna på det Egyptiska Bibelsällskapet. De är det 
största bibelsällskapet i arabvärlden med många progressiva 
och spännande  arbeten. Vi reflekterar över dagens egyptiers 
andliga längtan samt entusiasmen och engagemanget för 
Bibeln inom den egyptiska kyrkan.

Middag och övernattning på Le Passage i Kairo.

Fredag 16 Nov : Vi deltar i bibelutdelning med Bibelsällskapet 
och den Koptiska kyrkan. Det erbjuds sedan möjligheter till 

shopping i labyrinten på Khan El Khalili-basaren och orientalisk middag på 
Naguib Mahfouz Café. Övernattning på Le Passage i Kairo.

Lördag 17 Nov:  Heldagsutflykt till Röda havet och St. Anthonys kloster. För den 
som önskar vandrar vi 2 km upp på berget för att se St. Antonys grotta. Båttur 
och bad i Röda havet vid Ein Sukhina. Sen fiskmiddag på en lokal restaurang. 
Återresa till och övernattning på Le Passage i Kairo. 

Söndag 18 Nov: Resdag. Efter frukost på hotellet checkar vi ut och åker 5 min till 
flygplatsen.

07:40 Avgång från Kairo, mellanlandning i Munchen 
14:25 Ankomst Arlanda

10:00 Avgång från Kairo direktflyg
13:45 Ankomst Kastrup

Vi reserverar oss 
för ändringar i 
programmet.









Flyg och boende
Vi flyger med olika bolag inom Star Alliance. Resenärer med avresa från 
Köpenhamn, Kastrup, flyger direkt med Egyptair. De med avresa från Stockholm, 
Arlanda flyger med Lufthansa med mellanlandning i Wien. På hemresan 
mellanlandar Arlandaresenärerna i Hamburg.
Varje resenär kan ta med sig en resväska på max 23 kg samt ett handbagage som 
får väga max 8 kg.

Vi bor tre nätter på hotell Oasis i Kairo www.oasis.com.eg , tre nätter på Anafora 
mellan Kairo och Alexandria, och tre nätter på hotell Le Passage i Heliopolis, Kairo 
www.lepassage.com.eg .

Pris 12 900 kr   
(för Bibeläventyrare 11 500 kr)
Enkelrumstillägg om 2 500 kr (begränsat antal)
Barn under under 16 år får 1 100 kr rabatt. 

I priset ingår: 
• Flyg
• Inresevisum för EU-medborgare
• I dag kända skatter och avgifter
• 8 dagars luftkonditionerad buss
• Sightseeing med engelsktalande guide som översätts till svenska
• Inträden enligt program
• Dricks för hotell, guide o buss
• Inkvartering i delat dubbelrum
• Halvpension (frukost- och middagsbuffé) förutom middag 16 nov
• Lunch samt fika den 14 och 15 nov
• Lån av ljudutrustning för guidning och tolkning

I priset ingår inte: 
• Avbeställningsförsäkring (OBS! Det ingår oftast i din reseförsäkring eller i din 

kreditkortsförsäkring.)
• Reseförsäkring (Kan ingå i din hem- eller kreditkortsförsäkring.)
• Måltider utöver det som anges ovan.
• Måltidsdryck
• Garanti för valutaförändring och förändrade skatter och avgifter.

Anmälan och betalning
Anmälan kan göras på www.bibelsällskapet.se under ”använda Bibeln” ”Resor”,
eller genom att fylla i anmälningsblanketten.  Anmälningsavgift om 2 000 kr betalas 
via www.bibelbutiken.se under ”Erbjudanden”. Din anmälan är bindande. 
Vi skickar dig en bekräftelse inom 30 dagar.

I juni får du din slutfaktura. I mitten av augusti ska resan vara betald.
Femton dagar innan avresan får du din eTicket.

Icke EU-medborgare ansvarar själv för visumansökan.

http://www.oasis.com.eg
http://www.lepassage.com.eg
http://www.oasis.com.eg
http://www.lepassage.com.eg



















Frågor
Tveka inte att kontakta oss reseledare:
Urban Lennartsson, urban@bibeln.se, 073-656 60 85
Andreas Hultsten, andreas@bibeln.se, 018-18 63 32
Resebyrån:
Sunny Tours, info@sunnytours.se

Försäkringar
Vi kräver att du har en reseförsäkring som omfattar
både sjukdom och olycksfall. Det kan lösas på olika sätt.

Kolla vad du redan har via hemförsäkring, kreditkort eller bank. Köp en tilläggsförsäkring 
till din hemförsäkring vid behov.

Avbeställningsvillkor
Vid eventuell avbeställning debiteras följande kostnader:
• innan den 1 september, bokningsavgiften om 2000 kr, övrigt återbetalas. 
• under september månad, 50 % av resans totalpris.
• från 1 oktober, 100% av resans totalpris.

Om oroligheter uppstår och UD avråder från resa ställs resan in och alla pengar går 
tillbaks till resenären. 

Arrangör
Bibelsällskapet är arrangör och anlitar i sin tur Sunny Tours och
det lokala Bibelsällskapet. Bibeläventyret är en del av Bibelsällskapet. Resan är 
fortbildning för instruktörer för Bibeläventyret.

mailto:info@duvres.se
mailto:info@duvres.se



























Anmälningsblankett

 Egypten 9 - 17 november 2018
med  Svenska Bibelsällskapet

OBS! Ditt pass måste vara giltigt sex månader efter hemkomstdatum!
Det är viktigt att ditt namn är rättstavat och identiskt med namnet i ditt pass!

Tilltalsnamn + samtliga efternamn (samma som i passet): 
___________________________________________________________________

      Man       Kvinna   Födelseår __________       Bibeläventyrare som får 1400 kr rabatt

Gatuadress: _____________________________________________________________________
Postnummer & postadress: ______________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________
Mobilnummer (under resan): _______________________
E-post ____________________________________________
Medborgare i ________________

Ytterligare deltagare på samma adress:
Namn ______________________________________________________________

      Man       Kvinna   Födelseår __________       Bibeläventyrare som får 1400 kr rabatt
Mobilnummer (under resan): _________________ E-post ______________________________  
Medborgare i ______________________

Jag/vi önskar flyga från Stockholm, Arlanda.
Jag/vi önskar flyga från Köpenhamn, Kastrup.
Jag/vi önskar dubbelrum. (Om du önskar dela rum med någon med
annan adress, vänligen ange namn under övriga upplysningar.)
Jag önskar enkelrum som kostar 2 500 kr i tillägg.
Jag har reseförsäkring via min hemförsäkring eller på annat sätt.

Övriga upplysningar samt eventuella handikapp som kan vara bra för reseledaren att 
ta hänsyn till (rörelsehinder, hörselnedsättning, diabetes etc).______________________
__________________________________________________________________________________

Du kan anmäla dig på  bibelsällskapet.se  via elektroniskt formulär
eller fylla i denna blankett och skicka den till: Urban Lennartsson, Starbyvägen 333, 
262 95 Ängelholm eller e-posta till urban@bibeln.se

mailto:urban@bibeln.se
mailto:urban@bibeln.se

