Påsketur til Madrid og Oviedo

14.-21. april

2019

14.04: Avreise fra Lyngdal, påstigning østover mot Oslo. Vi har en
overnatting på godt hotell før vi flyr neste morgen via München og derfra
videre til Madrid. 15.04. Fly München- Madrid. Fra flyplass er det
transfer til hotellet vårt, Puerta de Alcala. Etter innsjekk får vi en guidet
buss tur i Madrid og blir kjent med Spanias hovedstad.
Lunsj kjøpes
på byen. Felles middag på hotellet
16.04. Etter frokost, er det klart for dagstur til Toledo. Ca 1 times kjøring sør for Madrid, ligger Toledo som er på Unescos liste over verdensarven for sin omfattende og storslåtte kulturelle historie. Byen har vært
bebodd siden bronsealderen. Vi får en 5 timers guidet utflukt her. Lunsj
kjøpes på stedet. Middag på hotellet om kvelden. Vi bor 3 netter i Madrid på samme hotell med utflukter derfra.
17.04. Etter frokost får vi utflukt til Segovia. 1 times tur nord for Madrid. En lokalkjent guide viser oss rundt. Den gamle byen er plassert på et
langt, smalt berg og har en rekke monumenter, inkludert en katedral, en
berømt romersk akvedukt (Unescos verdensarv) og en borg kalt Alcazar
samt en mengde andre bygg i romersk stil. Lunsj kjøpes i byen. Felles
middag om kvelden på hotellet.
18.04. Etter frokost reiser vi videre til Oviedo. Bussturen tar ca 5 timer
+ lunsjpause underveis. Middag på hotellet Exe Oviedo Centro om kvelden.
19.04. Langfredag. Denne dagen skal vi besøke San Salvador katedralen i Oviedo hvor Jesu hodeklede, Sudariet vises fram. Etter gudstjenesten gjør vi oss kjent med byen på egen hånd og kjøper oss lunsj. Felles
middag om kvelden.
20.04. Etter frokost reiser vi videre til Bilbao. En 3 timers buss tur. Felles middag på hotellet. 21.04: Tidlig avreise fra hotellet, vi får transfer til

Med besøk i Oviedo katedralen langfredag for å se Jesu hodeklede
Foto av linkledet
i Torino. Vises
fram neste gang i
2035, men Sudariet, hodekledet
nærmest Jesu
ansikt vises fram
Det er trist at vi ikke får se linkledet i Torino før i 2035.
Dette har et fotogratisk avtrykk etter at oppstandelseskraften satte merke på kledet da Han ble oppreist av
grava. Men Sudariet i Oviedo er mer enn et blodflekket
klede. DNA analysene av blodet på begge kledene viser
23 XX kromosomer og kun 1 Y og dermed ingen jordisk
far. Det er derfor en sensasjon å få se dette hodekledet.

Pris kr 15.900,- inkl:

Buss tur retur Gardermoen. Buss i Spania.
Reiseleder
Flybillett tur retur Oslo
1 hotellnatt GarderDette bekrefter Bibelens historie om at hans mor var jomfru
da hun fødte ham. Det negative fotografiet på linkledet i Tomoen
rino, som ble skapt pga lyskraften fra oppstandelsen, viser
3 hotell netter i Madrid
en naken, muskuløs og atletisk bygget mann.
2 hotell netter i Oviedo
Begge kleder har blodflekker med den sjeldne blodtypen AB, 1 hotell natt i Bilbao
som er vanligere i Israel (Ca. 3,2 % av jordens befolkning
har denne typen, den er sjelden i Europa mens ca. 18% av
dagens jøder i Midt-Østen har AB, jf. Wilson & Schwortz:
”The Turin Shroud”, 2000, s. 76).

*Mannens skjegg i Sudariet og mannens skjegg i Likkledet
er helt identisk (”perfectly match”). Flere andre overensstemmelser kunne nevnes.
Ifølge internasjonale eksperter på lintøy, er det ingenting i
veien for at både Sudariet og Likkledet kan være 2000 år
gamle.
*Begge har gamle jødiske målestørrelser, henholdsvis 8 x 2
cubit og 1,5 x 1 cubit. En cubit er ca. 55 cm.

Guidet bytur Madrid
Guidet busstur Toledo
Guidet busstur Segovia
Besøk i kirken i Oviedo
Langfredag
Tillegg enkeltrom:
3.700,-

Jostein Andreassen fra
Søgne er reiseleder.
Han har holdt mange
foredrag om linkledet i
Torino og hodekledet i
Oviedo. Han har studert dette i 40 år
*Begge kleder har pollen av bl.a. ville planter fra Israel, noen Han har også skrevet
av dem er meget særpregede for Jerusalem-trakten. Begge bok om emnet.
*Begge kleders historie kan følges tilbake til Israel. Sudariet
ble ved persernes erobring av Jerusalem år 614 forflyttet via
Alexandria og Nord-Afrika til Sevilla, Toledo og så helt opp til
Oviedo i Spania, alt etter som maurernes erobring gikk fram.
Den britiske historikeren Mark Guscin har skrevet en stor og
grundig utredning om Sudariets reise gjennom historien.
Litteratur fins ellers på engelsk, tysk og spansk.

kleder har spor etter jødisk gravskikk (pulver av myrra og

