
  



  

Dag 1. 26/9 Lördag.  
Vi flyger från Arlanda kl 16.30 och landar kl 20.40. Redan nu är vi på biblisk mark. Vi läser om hur Paulus kom till Thessaloniki i Apg. 17. 
”De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessaloniki, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han 
brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå 
från de döda”. Vi bor på ett central belägget hotell. Vi äter gemensam middag vid ankomst och får våra rum. 
 
Dag 2. 27/9 Söndag.  
Efter frukost åker vi mot Filippi. Nu kommer vi till platsen där Paulus, Silas, Timoteus och Lukas anlände. Vi läser om detta i Apg. 16:11. För 
första gången skriver Lukas i ”vi form”. Läkaren hade anslutit sig till teamet från Troas. Vi kommer att besöka dopplatsen i Filippi där Lydia 
och hennes hus blev döpta. Vi fortsätter mot fängelset där Paulus och Silas fick uppleva en dramatisk natt. Vi blickar över ruinerna från 
den antika staden Filippi och hör guiden berätta om krigslag och jordbävningar. Vi äter lunch i hamnstaden Kavala och promenerar en del 
på egen hand. På eftermiddagen återvänder vi till Thessaloniki där vi äter gemensam middag kl. 19 och har därefter en samling. 
 
Dag 3. 28/9 Måndag.  
Idag blir det en heldag i Thessaloniki. Vi tar lite senare frukost och därefter går vi med vår guide på rundvandring. Vi ser 
triumfbågen, vita tornet och den bysantinska rundmuren med härlig utsikt. Vi besöker Demetrius katedralen byggd till minne 
av den kristne martyren.  Här finns härliga shoppinggator och fina restauranger vid stranden. Lunchen betalas av var och en. 
På kvällen hoppas vi kunna besöka den evangeliska församlingen eller få besök av deras pastor för att få information om dagens 
kristna situation i Grekland utifrån ett protestantiskt perspektiv. 
 
Dag 4. 29/9 Tisdag.  

Vi åker mot Veria, bibelns Berea, där Paulus predikade evangelium. Men judarna från Thessaloniki kom efter och uppviglade folket mot 

dem och Paulus tog sig mot havet och fortsatte sedan sjövägen till Aten där han väntade in de övriga. Läs Apg. 17:10. Vi äter lunch vid 

ettiden.  

Alexander den stores far Filipp den II som mördades 336 f.kr har sin grav i Vergina. Man fann här en oöppnad grav så sent som 1977. Vi 
får lite historiskt perspektiv och besöker museet. Vi fortsätter mot Kalabaka där vi har de världskända kloster som ligger högt upp i bergen 
METEORA. Det finns med på UNESCO:s världsarvslista. Vi bor Famisi Eden Hotel och äter middag tillsammans vid 18 tiden och har 
därefter en samling på kvällen. 
 

Dag 5. 30/9 Onsdag.  

Efter frukost åker vi upp till ett av de Varlaam klostret som ligger i Meteora. Vi har en otrolig utsikt och förvånas över alla kloster som 

ligger högt upp på de olika klipporna. Sedan fortsätter färden till antikens Korint. Vi äter lunch längs vägen. I Korint bildades under 

Paulus tid en stor församling på många tusen medlemmar. Vi läser om detta i Apg. 18. Paulus verkade här minst 1,5 år runt år 

 52-54 e.Kr. Breven till församlingen i Korint vittnar om hur Paulus kände sig när han först kom hit. Vi ser Korintkanalen som binder 

ihop Egeiska havet med Joniska havet - ett mästerverk i byggnadskonst. Korintkanalen invigdes 1893 men påbörjades redan år 67 av 

kejsare Nero. Vi bor i semesterorten Loutraki på PARK hotell och äter middag tillsammans på kvällen och har därefter en samling. 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://sv.wikipedia.org/wiki/Världsarv
http://sv.wikipedia.org/wiki/1893
http://sv.wikipedia.org/wiki/67
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nero


  

Dag 6. 1/10 Torsdag.   

Vi börjar dagen efter frukost med att åka båt på Korintkanalen. En härlig upplevelse som är nyinlagd i programmet i år. 

Efter detta åker vi till antikens Korint och påminner oss om Paulus förkunnelse i denna stad. Vi fortsätter till hamnen 

varifrån Paulus avseglade. Vi har Bibeln med oss som vår guidebok. Efter lunchen fortsätter vi till Myken som var en av 

antikens viktigaste platser. Här ser vi lejonporten och vandrar i ruinerna efter denna storstad och går på museet på 

platsen och får en inblick i en tid som sträcker sig 3000 – 4000 år bakåt i tiden. 

Dag 7-8.  2/10 -3/10  Fredag – Lördag 

Vi njuter här ett par dagar och får tid till sol och bad i denna vackra semesterort. Hotell Park var en gång ett lyxhotell 

men är nu lite gammaldags. Men har sköna sängar och ett läge precis vid havet. Frukostsalen längst upp med vidunderlig 

utsikt över havet. Hotellet ligger granne med en fantastisk spaanläggning där man kan beställa massage. Affärer och 

härliga bagerier och restauranger finns precis intill. 

Dag 9. 4/10 Söndag. 

Idag fortsätter vi mot huvudstaden Aten. Kanske är detta resan höjdpunkt för några. Vi kommer till Akropolis och de som 

önskar besöker Nya museet (Inträde museet extra ca 5 euro). Lunchen tar vi vid affärsgatan. Upplevelserna denna dag är 

så storslagna att det knappt går att beskriva. Inte undra på att det är en av världens mest besökta platser. Tänk att stå 

här och påminna sig om Paulus predikan till filosoferna och de lärda. Vi läser Apg. 17:15-34. Paulus var bildad och höll sitt 

stora tal vid Areopagen. Tala om att känna historiens vingslag. 

Vi påminns också om personer som Sokrates, Platon, Aristoteles och många andra. Vi går i butikerna i de centrala delarna 

och shoppar lite innan vi åker tillbaka till Loutraki 

Dag 10. 5/10 Måndag.   

Frukosten kan du denna morgon ta lite senare om du önskar. Flyget går först 20:40 kvällen och vi landar på Arlanda 

kl.23:15 via Köpenhamn. 

 

Förläng resan på ön Poros 

Förläng resan med fem härliga dagar på Poros. Ön ligger bara en tio minuters färjeresa bort och  

bjuder på sol och bad för den som önskar. Pris för förlängning: Ca 3500 kr/pers  

(Transfers, halvpension och del i dubbelrum på 4 stjärnigt turisthotell ingår.) 
Mer info kommer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anmälan  sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring 0278-16005 och därefter betalas anmälningsavgiften på 

2000 kr (avdrages vid slutfakturering). I samband med att man anmäler sig kan man också betala ett avbeställningsskydd, som gör 

att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfordras.  

Avbokningsvillkor: Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5% av resan pris, dock lägst 700kr. 45-35 dagar före avresa 

kostar en avbokning 25% av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.  

20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %. 

Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär. Om vi 

som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast  

4 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela inbetalda summan.   

Vi reserverar oss för:  prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som  

kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.   

Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan  

pga. sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så  

genomförs resan med annan reseledare. 

Teknisk arrangör:  Duveskogs Reseservice AB med garantier ställda  

enligt kammarkollegiet 

Prel. pris: 14300kr* 

(Priset fastställs 6 månader innan resan. Vi planerar för en 

resa på minst 25 personer och priset är då beräknat till 14 
300* kr. Resan genomförs även om antalet är färre ner till 
25 personer men priset blir då med ett påslag 500 kr och 
endast med en reseledare) 
ENKELRUMSTILLÄGG: 2000 kr 

BARNRABATT: Kontakta oss för pris. 

INGÅR: Flyg, flygplatsskatter, transfer mellan 

flygplats och hotell i Grekland, del i dubbelrum 9 

nätter, hotellskatt, halvpension hela resan dvs. 

frukost och middag dagligen. Utflyktsprogram och 

entréavgifter enligt specifikation i denna folder, 

lokala guider och erfaren reseledning.  

INGÅR EJ: Kostnader för måltidsdryck och dricks 

tillkommer med ca 30 EURO.  

FLYGBOLAG:  SAS 
HOTELL:  Anatolia, Thessaloniki (3 nätter) 

Famisi Eden Hotel, Kalambaka (1 natt) 

Park Hotel, Loutraki (5 nätter) 

RESELEDARE: David Duveskog är en av våra mest erfarna 

reseledare som lett resor till ett 10-tal länder och själv 

jobbat som biståndsarbetare i Afrika i över 10 år. David har 

lett uppskattade resor till många länder. Gert-Ove är pastor 

i Höglidenkyrkan i Hudiksvall. Han har med gitarren och 

leder i sång, musik och betraktelser. 

 
 

Sagt om resan av tidigare resenärer: 
”Allsidig resa. För mig var Meteorabergen, Kavala och Filippi  

höjdpunkter. Kopplingen till bibelordet och platser inspirerande  
och var något utöver andra resor.” 

”Varje dag var speciell, jag saknade inget. Måste säga att allt var  
över förväntan. David och Gert-Ove kompletterade varandra och  

såg varje deltagare. Ingen behövde känna sig utanför.” 
 

”Fängelset i Filippi var en stark upplevelse. Hela resan var fantastisk  
och innehållsrik. Kommer att rekommendera den till andra.” 

 
”Vi uppskattar det andliga innehållet mycket och den positiva  

atmosfären som David skapade!” 

 

Park Hotel   Anatolia 

Famisi Eden Hotel 


