
BIBELFERIE TIL SAMOS, 
PATMOS OG EFESUS 
TEMA: «SYNENE FRA PATMOS»

22. - 29. september 2015

«Synene fra Patmos» er også boktittelen til L.J. Pedersen, som ble gitt ut på Evangelis-
tens forlag i 1968, og trykket opp på nytt i 2014. På turen kommer vi tett på om- 
givelsene hvor apostelen Johannes fikk Jesu Kristi åpenbaring, som utg jør Bibelens siste 
bok. Turen blir lagt opp som bibel- og badeferie, med base på den populære greske 
ferieøya Samos. Vi bor på et godt hotell, som ligger på stranden. Det blir lagt inn tur til 
Patmos (med to overnattinger) og Efesus (frivillig utflukt til Tyrkia). Efesus er ikke bare 
en av de viktigste byene i oldtiden, men er omtalt flere steder i Bibelen. Omgivelsene 
og tema håper vi kan være en døråpner til kjente personer og bøker/brev i Bibelen!

Dette er turen til viktige steder for vår kulturs opphav. På Samos bodde Pythagoras, 
som er kjent for matematiske likning. På Patmos er en av hovedattraksjonene Johannes- 
grotta. Her fikk apostelen Johannes se og høre det som står nedskrevet i Åpenbarings- 
boken. Efesus var en av de viktigste byene i oldtiden. Her endte Silkeveien, og her 
møttes øst og vest. Vi har base på Samos og bor på et av øyas beste hoteller som ligger 
på stranda. Vi cruiser i en vakker gresk øyverden og besøker den fredfulle øya Patmos. 
Frivillig utflukt til Kusadasi i Tyrkia med besøk i Efesus samt Marias Hus.

Samos er et populært reisemål. I antikkens Hellas var øya et sentrum for jonisk kultur, 
og var en av de mektigste bystatene. Et gammelt tempel, Hereion, som ligger like inn 
til vårt hotell, står på UNESCO’ verdensarvliste. Mange leier seg kjøretøy og drar av 
sted for å utforske øya. Det er mulig å ta dagsturer til Stavrollklosteret, Pirgos, Natter-
gal-dalen, Kokkaristranden og Samos by som ligger på andre siden av øya.

REISELEDERE: 
EIVIND FLÅ OG  
KURT URHAUG

Eivind Flå er medutgiver av Bladet  
Evangelisten. Han har vært general- 
sekretær i Kristen Muslimmisjon og 

informasjonsleder i Åpne Dører. Han er 
nå tilbake i Kristen Muslimmisjon som 
forkynner og informasjonssekretær. 

Kurt Urhaug er redaktør i Bladet  
Evangelisten. I flere år har han vært 

barne- og ungdomsarbeider, sekretær 
og forkynner i Indremisjonsforbundet. 

Begge reiselederne har vært reiseledere 
på flere turer tidligere. Vil du vite mer om 

Bladet Evangelisten, se vår nettside:  
www.evangelisten.no

22. september: 
BLX417  Oslo – Samos 0655 1155

29. september: 
BLX418   Samos – Oslo 1305 1605

(Flytid kan endres fram til avreise)

MED BLADET EVANGELISTEN I SAMARBEID MED KRISTEN MUSLIMMISJON



DAG 1, TIRSDAG 22. SEPTEMBER   
Reisedag til Samos
Avreise fra Gardermoen kl. 06:55 på 
morgenen. Etter tre timer ser vi det blå 
Egeerhavet, og øy på øy omkranset av 
hvite sandstrender. Etter fire timer lander 
vi. Vi installerer oss på Doryssa Seaside 
Resort, som er et av de beste hotellene 
på Samos. Hotellet ligger på stranda, og 
har et godt svømmebasseng. Vi nyter 
«sommerdagen». På kvelden møtes vi til 
middag og velkomstsamling.

DAG 2, ONSDAG 23. SEPTEMBER   
Samos 
Dagen er til egen disposisjon. Vi 
samles til middag og møte på kvelden.
Eupalinos tunnel kan vi besøke bare en 
liten spasertur fra der vi bor. Dette er 
en 1026 meter lang og 1,75 meter bred 
tunnel som ble bygget 500 før Kristus. 
Her ble det ført friskt vann fra Aghiades-
kilden inn til hovedstaden. Tunellen er 
bemerkelsesverdig på den måten at den 
er en av de første som ble bygget fra 
begge sider – og møttes inne i fjellet takket 
være matematiske beregninger! Denne 
underjordiske akvedukten er i dag vurdert 
som et mesterverk innenfor antikkens 
ingeniørkunst. De fleste av oss blir trolig 
fristet av bade-stranda. Sola varmer og 
havet lokker.

DAG 3, TORSDAG 24. SEPTEMBER   
Samos
Dagen er til egen disposisjon. Vi samles 
til middag og møte på kvelden. En av 
dagene må vi ha en tur til Pythagorion 
en malerisk havneby som ligger som et 
amfi mellom Kastrifjellet. Dette er ei av 
de beste havnene i Egeerhavet, og er 
den gamle hovedstaden på Samos. Da 
hette den Tigani som betyr «stekepanne». 
Byen teller i dag om lag 1400 innbyggere. 
Men i turistsesongen er dette tallet 
mangedobbelt. 

DAG 4, FREDAG 25. SEPTEMBER   
Samos – Patmos
Vi bryter opp fra Samos og drar ut på ei 
vakker sjøreise mellom greske øyer. Da 
tar vi med oss bare håndbagasje, for vi 
beholder rommene våre på hotellet. Det 
er en spesiell opplevelse å legge til kai 
i havnebyen Skala på Patmos. Vi rusler 
langs kaia til vårt hotell, Skala Hotell, 
et av øyas beste hoteller som ligger i et 
sentralt og svært rolig strøk. Det greske 
parlamentet bestemte i 1983 at øya skulle 
være hellig. Den religiøse status øya har, 
og respekten for det som skjedde her 
for snart 2000 år siden, gjør at det hviler 
en fredfull atmosfære over øya. Det var 
her Johannes hørte Guds røst gjennom 
ei sprekke i taket i grotta: «Stig hit opp, 
så skal jeg vise deg det som heretter 
skal skje!» Og det er så rart: Selv om øya 
flommer over av dagsturister som kommer 
til lands fra store cruiseskip som ligger 

ute på reden, er det stille her. Etter et kort 
stopp på hotellet, reiser vi opp til Chora by 
som ligger på en fjelltopp over Skala. Her 
spiser vi et gresk tradisjonsmåltid på en 
malerisk restaurant.

DAG 5, LØRDAG 26. SEPTEMBER   
Patmos
Vår svenske venn, Bittan, som har bodd på 
øya i mange år, vil være vår guide denne 
dagen. Vårt første stopp er Johannesgrotta 
som er selve hjertet på Patmos. Å komme 
inn her er en opplevelse en sent glemmer. 
Her er stedet hvor Johannes lå da Jesus 
kom til ham. Ved en liten hylle i berget 
stod Prokuras og skrev ned det Jesus sa 
til Johannes. Det er spesielt å få lese det 
første kapittelet av Åpenbaringsboka mens 
vi er her. Turen går videre til Chora by med 
Johanneskirka og Johannesklosteret. 
Inne i museet kan en se en orginalside 
av Markusevangeliet. Ikke så rart at 
Svein Tindberg da han skulle innstudere 
forestillingen «Markusevangeliet» bodde 
ei stund på Patmos. Vi stopper også ved 
Det Gråtende Ikon og får høre en gripende 
historie. Vi går i bussen og Bittan tar oss 
med en tur på øya. Dagen avsluttes med 
middag på en berømt restaurant som 
ligger ved den vakre stranden Lampi kjent 
for sine fargerike steiner.

DAG 6, SØNDAG 27. SEPTEMBER 
Patmos – Samos
Vi tar farvel med Bittan og Patmos og 
tar ferjen tilbake til Samos. Om kvelden 
samles vi for middag.

DAG 7, MANDAG 28. SEPTEMBER 
Frivillig ekstra utflukt til Efesus
Etter frokost blir det utflukt til Efesus. 
Vi tar hurtigbåt til Kusadasi i Tyrkia, så 
buss derfra til Efesus. Det første stoppet 
er ved det som en gang var det mektige 
Artemistemplet, som var et av datidens 
flotteste byggverk. Fem ganger større 
enn det mektige Parthenontempelet på 
Akropolis i Aten. Men nå står bare en 
søyle igjen. Er vi heldige, får vi anledning 
til å besøke Johannesbasilikaen, der 
apostelen ligger gravlagt. Tyrkerne er 
flinke til å få fram og ta vare på det som 
er gammelt. Efesus er godt bevart. Vi 
får et godt inntrykk av storheten denne 
byen hadde, en verdensmetropol. Her 
endte silkeveien, handelen gikk livlig. Her 
samlet det seg årlig store folkemengder 
fra «hele verden» for å dyrke gudinnen 
Diana. Nero likte spesielt godt denne 
byen. Enn i dag kan vi se rester av ei flott 
gate som gikk fra kaia opp til det mektige 
amfiteateret.  Det er spesielt å komme inn i 
dette teateret for den som har lest om det 
oppstyret Paulus utløste da hans budskap 
ble en trussel for byens hovedattraksjon 
og levevei: Dianakulturen. Eva Solli Flå 
vil simultanoversette i Efesus (der er 
engelsktalende guide).

DAG 8, TIRSDAG 29. SEPTEMBER   
Hjemreisedag
Vi spiser frokost og har en rolig morgen 
før vi tar oss til flyplassen for hjemreise. 
Ankomst Oslo er kl. 16:05.

Turpris pr. person
NOK  12 450,- + flyavgifter/oljetillegg

Prisen inkluderer
 » Flyreisen fra Oslo til Samos tur/retur
 » Flyavgifter 
 » Utflukt til Patmos med to overnattinger
 » Opphold i dobbeltrom på turistklassehotell 
 » Halvpensjon dvs. frokost og middag
 » Norsk reiseledelse
 » Skandinavisktalende guide på Patmos   

Prisen inkluderer ikke
 » Tips til hotellbetjening, guide og sjåfør 
 » Enkeltromstillegg; kr 3 590,-
 » Frivillig utflukt til Efesus kr 990,-
 » Havneskatt € 10 i Efesus  
(betales på stedet) 
 » Reiseforsikring. Vi formidler Europeiske 
Reiseforsikring

Bosteder:
Doryssa Seaside Resort, «Village del», 
Samos. Hotellet ligger på stranda, og har et 
godt svømmebasseng. Tidligere gjester har 
trivdes veldig godt.

Skala hotel, Patmos. Hotellet er familie-
drevet og koselig. Det er et av øyas beste 
hoteller og ligger i et sentralt og svært rolig 
strøk.

Måltider:
Vi ønsker at vi skal ha mange måltider 
sammen. Frokosten har vi på hotellet, men 
det kan være vanskelig å samle alle midt på 
dagen, så lunsjen ordner en selv. Men alle 
middagene ligger inne prisen. Vi ønsker at 
dette måltidet skal være en feststund, en 
viktig del av vårt program. De fleste dagene 
reiser vi inn til Pythagorion og spiser middag.

Samlinger:
Vi tar sikte på å samles på formiddagen 
og på kvelden og ha det hyggelig og ha 
bibeltimer og foredrag.

Overnatting på Gardermoen:
På grunn av tidlig utreise fra Gardermoen, 
er det slik at reiselederne skal overnatte 
på Gardermoen. Ønsker du å bestille rom 
på samme hotellet, så gi beskjed ved 
påmelding.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli 
endringer i programmet, da det ennå ikke er 
bestemt hvilke dager fergen til Patmos går.
Vi har begrenset antall plasser på turen. 
Turen fylles opp fortløpende. På grunn av 
strenge regler fra flyselskapene, må vi ha inn 
påmeldinger så tidlig som mulig. Ved sene 
påmeldinger kan vi ikke garantere plass på 
turen. Prisene er gitt på gjeldende priser og 
valutakurser. 

Vi tar forbehold om programendringer 
og at det melder seg nok deltakere til å 
gjennomføre turen. Prisen er beregnet ut 
fra en gruppe med minimum 30 betalende 
deltakere. Praktiske opplysninger og 
informasjon sendes alle påmeldte i god tid 
før avreise. Vi
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______________________________________________________________________
Fullt navn i henhold til pass  

______________________________________________________________________
Fullt navn i henhold til pass  

__________________________________   __________________________________
Passnummer  Fødselsdato (ikke fullt personnummer)

__________________________________   __________________________________
Passnummer  Fødselsdato (ikke fullt personnummer)

______________________________________________________________________
Adresse

______________________________________________________________________
Adresse

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Postnr / Poststed 

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________
Tlf / mob

______________________________________________________________________ 
E-postadresse 
(bekreftelse og depositumsfaktura blir sendt til den e-postadressen du oppgir)

______________________________________________________________________ 
E-postadresse
(bekreftelse og depositumsfaktura blir sendt til den e-postadressen du oppgir)

______________________________________________________________________
Tilslutning fra flyplass

____________________________________
Hvis ja, oppgi personnummer

____________________________________
Hvis ja, oppgi personnummer

______________________________________________________________________
Tilslutning fra flyplass

For evt. andre opplysninger som kan ha betydning for turen - benytt dette feltet:

Jeg/vi har lest og godtar avtalevilkårene. Signatur: ______________________________________________

PÅMELDING
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Destinasjon     Dato  Reiseleder

PERSON 1 PERSON 2 

Bibelferie til Samos, Patmos og Efesus 22.-29.9. 2015 Eivind Flå og Kurt Urhaug

Ønsker reiseforsikring: Ønsker reiseforsikring:

Ønsker avbestillingsforsikring: Ønsker avbestillingsforsikring:(Sjekk om du allerede har denne forsikringen inklud-
ert i reiseforsikringen. Koster 6% av turprisen)

(Sjekk om du allerede har denne forsikringen inklud-
ert i reiseforsikringen. Koster 6% av turprisen)

Ønsker å bo i:  Dobbeltrom          enkeltrom Ønsker å bo i:  Dobbeltrom          enkeltrom
Ja Ja

Ja Ja

Reisevilkår

PÅMELDING
Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldings-
blankett eller elektronisk på vår nettside. Påmeld-
ing er bindende og innebærer aksept av turens 
reisevilkår. Alle har fordel av at påmeldingen skjer 
så tidlig som mulig. Noen turer har påmeldingsfrist 
som er angitt i turens program. Påmeldinger etter 
fristen vil vi forsøke å følge opp, ta i så fall kontakt 
for å høre om ledige plasser. For gjester som reiser 
alene og ønsker dobbeltrom vil vi så langt som 
mulig tilrettelegge for romdeling. 

DEPOSITUM
Når vi mottar påmelding faktureres et depositum 
pålydende kr 1 500 for turer i Europa og kr 2 500 
for turer i verden for øvrig. I særskilte tilfeller kan 
betalingsforpliktelser til underleverandører medføre 
høyere depositumsbeløp, og i enkelte tilfeller er 
dette heller ikke refunderbart. Dette er i så fall opp- 
gitt i programbrosjyren.

AVLYSNING ELLER UTSETTELSE 
En gruppetur med for få påmeldte, kan avlyses. 
Det samme kan skje hvis andre avgjørende grunner 
gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får 
da valget mellom en annen tur eller tilbakebetal-
ing av innbetalt beløp. Avlysning eller utsettelse 
av turen skal varsles personlig til deltakerne. Dette 
skal skje snarest mulig og senest 30 dager før 
avreise.

AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet 
eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 
dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 
naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer 
eller andre begivenheter som må likestilles, og det 
er rimelig grunn til å anta at disse forhold også 
vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved 
avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbake-  
betales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles 
av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som 
påberopes som grunn for avbestillingen var eller 
burde vært kjent før bestilling. Sabra Fokusreiser 
følger Utenriksdepartementets reiseråd.

AVBESTILLING MOT GEBYR
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende inn-
betaling av depositum, gjelder ikke som avbestil-
ling.  Ved annen avbestilling eller uteblivelse gjelder 
følgende avbestillingsregler: 

 » Avbestilles turen mer enn 105 dager før av-
reisedato, kreves et gebyr på kr 750,-. 
 » Avbestilles turen mindre enn 105 dager og innen 
65 dager før avreisedato, kreves et gebyr på kr 
1 500,-.  
 » Avbestilles turen fra 65 dager og innen 35 dager 
før avreisedato, vil det kreves 50 % av turprisen. 
 » Avbestilles turen 35 dager eller mindre før 
avreisedato, eller ved manglende fremmøte på 
avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn. 
Det samme gjelder dersom man mangler de nød-
vendige papirer for å delta på hele reisen.

I noen tilfeller kan reglene være strengere enn dette 
som følge av betalingsforpliktelser og depositums- 
krav fra underleverandører. I så fall er dette oppgitt 
i den aktuelle programbrosjyren.

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende 
er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som 
ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillings-
forsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk 
om din reiseforsikring allerede inneholder dette. 
Dersom den ikke inkluderer avbestillingsforsikring, 
bør dette tegnes hos forsikringsselskapet i for-
bindelse med bestilling av reisen. 

PASS/DIVERSE
Vær oppmerksom på at passet må være gyldig 
minst 6 måneder etter hjemreisedato. Vi forholder 
oss til visumregler for norske statsborgere i våre 
programmer. Hvis du ikke reiser med norsk pass, 
må du selv sjekke visumregler for ditt statsborger-
skap til aktuelt reisemål. Alle deltagere må kunne 
håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten 
assistanse underveis. Spesielle behov underveis 
må opplyses ved påmelding.

ENDRING AV PRIS OG PROGRAM
Det tas for alle turer forbehold om prisendringer 
pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det 
gjelder i første rekke valutaendringer og økning 
av skatter og/eller avgifter. Hvis ikke annet er 
oppgitt i programbrosjyren, er prisen basert på 20 
betalende deltagere. Ved avvik fra dette antallet 
har Sabra Fokusreiser anledning til å endre prisen. 
Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden 
anledning til å heve avtalen. Informasjon om flytider 
og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er ut-  
stedt. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykk- 
feil. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling 
av en reise skal meddeles den reisende skriftlig.  

BETALINGSVILKÅR
Depositum faktureres når vi mottar skriftlig eller 
elektronisk påmelding. 35 dager før avreise forfaller 
normalt sluttfakturaen for reisen med mindre annet 
er avtalt mellom partene. Reisedokumenter og 
billetter gjøres gyldig og sendes den reisende når 
Sabra Fokusreiser mottar betaling. På sluttfaktu-
raen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. 

GENERELLE VILKÅR
Sabra Fokusreiser opptrer som formidler mellom 
kunden på den ene siden og flyselskap, agent 
og hoteller på den andre siden. Således kan ikke 
arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstil-
linger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri.  
Ved uforutsette hendinger, eller «force majeure» 
kan det bli aktuelt å foreta programendringer som 
f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transport-
middel, overnattingssted, o.l. Det vises ellers til 
Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige 
vilkår for Pakkereiser av 01.04.2007 og særskilt 
deres formuleringer om at «Opplysninger som er 
gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informas-
jonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller 
viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) 
og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens 
eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). 
Sabra Fokusreiser tar forbehold om at opplys-
ninger kan bli endret før avtale inngås.



Påmeldingsskjema klippes av og sendes 
i lukket konvolutt til:

SABRA FOKUSREISER AS
Box 6288 Etterstad
N-0603 Oslo

Eller scannes og sendes til post@fokusreiser.no

Reisen kan du bestille på www.fokusreiser.no eller telefon 38 12 56 60

Besøksadr:  Vesterveien 3, Kristiansand    
Postadr:  Box 6288 Etterstad, 0603 Oslo    

Bankgiro:  6320 05 76383    
Org. nr.  966 681 454

Telefon:  (+47) 38 12 56 60    
Fax.  (+47) 38 12 56 61

Epost:  post@fokusreiser.no    
Web:  www.fokusreiser.no

  


