
Har du ikke lagt planer for påsken enda? 

Bli med på tur til Aserbajdsjan påsken 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli kjent med Aserbajdsjans rike historie, med fokus på de kristne epokene! 

Besøk stedet der Bartolomeus, etter tradisjonen, led martyrdøden i Bakus gamleby! 

Lær mer om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan! 

Besøk udi-folkets gjenregistrerte kirke med røtter tilbake til aposteltiden! 

Møt lokale kristne og opplev den aserbajdsjanske gjestfriheten! 

Vær med på påskemeditasjon blant gamle kirkeruiner i Kaukasus-fjellene! 

 

Normisjons utsending Synnøve Aandstad Baghirova vil være med som guide. 

 

 

Tidspunkt: 6.-12. april (mulighet for retur på morgenen 13. april) 

Pris: ca. 10 000 NOK per person* 

Påmelding innen 15. februar til: 

synnove.aandstad.baghirova@normisjon.no 

 

 

* Til denne turen ber vi om av den enkelte deltaker ordner med 

flybilletter og visum selv. Flybilletter koster ca 5000 NOK og visum 

200 NOK. Pakkeprisen på turen vil avhenge av antall deltakere. 

For deltakere som ønsker enkeltrom, vil prisen være noe høyere.  
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Program for turen  
 

Dag 1: mandag 6/4: Ankomst og byvandring i gamlebyen 

Ankomst i Baku på morgenen. Innlosjering på hotellet. Lunsj sammen med Synnøve. 

Byvandring med innføring i Aserbajdsjans kristne historie. 

 

Dag 2: tirsdag 7/4: Besøk i Nich 

Vi reiser vestover mot Qabala og Sheki. Tepause på fjellet. Besøk 

i udi-folkets kirke i Nich og lunsj der i landsbyen. Besøk hos en 

kristen familie der. Overnatting i Nich eller Sheki.  

 

Dag 3: onsdag 8/4: Sightseeing i Sheki.  

Besøke gamlebyen i Sheki, kongepalasset og Karavan Sarayi. 

Besøke Besøke kunstnere som selger produkter gjennom Folk 

Art. Evt. også besøke basaren. Overnatting i Sheki 

 

Dag 4: torsdag 9/4: Skjærtorsdag. Pilegrimsreise til gamle kirker.  

Besøke kirken i Kish på morgenen. Reise til Qakh, besøke 

klosterruinen "de syv kirker" i Lekit  og basilikaen i landsbyen Qum.  

Det vil bli påskemeditasjo med tekstlesning fra Mark 14-15 og et enkelt påskemåltid i fjellet, om 

ønskelig.  

 

Dag 5: fredag 10/4: langfredag. Retur til Baku.  

Mulighet for å reise innom fjellandsbyen Lahich, om ønskelig. 

 

Dag 6: lørdag 11/4: Sightseeing rundt og i Baku.  

Besøke helleristningene i Qobustan. Mulighet for også å besøke gjørmevulkaner. Om det er 

ønskelig, mulighet for å besøke det brennende fjellet og ilddyrkningstempelet Ateshgah. 

Besøke Normisjons suvenirbutikk Folk Art. 

 

Dag 7: søndag 12/4: Påskedag. Siste dag i Baku. 

Delta på påskegudstjeneste i den internasjonale menigheten. Mulighet til å gå i byen, evt. besøke 

Heydar Aliyev Center. Avslutningsmiddag sammen med Synnøve m/familie. Evt. retur til Norge 

på kvelden, avhengig av flytider. 

 

Dag 8 mandag 13/4: Ankomst/retur til Norge  

 

 

 

Foto: Simon Elias Bogen, Lars Audun Bøen og 

Synnøve Aandstad Baghirova. 

 

Bilder fra basilikaen i Qum, klosterruinen «de syv 

kirker», kirken i Kish og kirken i Nich. 


