
TOTAL   28.790,-* 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

Enkeltromstillegg 6.100,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

 Flyreise t/r Kina 

 Overnatting i dobbeltrom inkl..frokost 

 Engelsktalende lokale guider 

 All felles lokal transport i Kina 

 Tog og flybilletter i Kina 

 To norske reiseledere 

 Måltider slik det fremgår av programmet 

(F=frokost, L=lunsj og M=middag) 

 Sightseeing og besøk inkl. inngangsbilletter slik 

det fremgår av programmet 

 

IKKE INKLUDERT:  

 Visum 

 Tips 

 Drikke 

 Andre måltider som ikke står inkludert 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

*pris v.min 23 betalende 

 

 

Ved påmelding, vennligst  benytt elektronisk   

påmeldingskjema som finnes på vår nettside. 

Velkommen på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Reiseledere: 

Jan Ove Selstø.  

Har vært misjonær for NLM på Taiwan og i Hong Kong. Har besøkt 

Kina ved flere anledninger. Vil formidle NLMs misjonshistorie. 

 

 

Jofrid Vigre Braadland.  

Har vært misjonær for NLM på Taiwan, og for NMS i Hong Kong. 

Har vært reiseleder på turer til både Kina og Hong Kong, og andre 

steder. 

26.03.-09.04/2018 // 15 dager   

Reiseledere:  Jofrid Vigre Braadland og Jan Ove Selstø 

Kina 

Shanghai - provinsen Hubei - Hong Kong 



Yangtze elven 

Shanghai Tower 

På denne turen skal vi følge i fotsporene til NLM-misjonærer som kom til Kina for over 100 år siden. 

Turen starter i storbyen Shanghai, videre til provinsen Hubei. Her skal vi besøke steder og kirker som har til-

knytning til og sine røtter tilbake til norsk misjon. Vi skal også på elvecruise på Asia sin lengste elv.  

Turen ender i Hong Kong med anledning til å utforske byen både som gruppe og på egenhånd.  

Vi lander i storbyen Shanghai 

hvor vi skal vandre på The Bund 

og se stedet der misjonærene 

steg i land i sin tid.  

Shanghai er en av de mest mo-

derne byene i Kina. Vi skal besø-

ke noen av byens mest  kjente 

attraksjoner. Turen går så videre 

til Wuhan hvor vi bl.a skal besøke 

Bibelseminaret. Det blir kvelds-

cruise på Yangtze elven. 

The Bund 

Vi fortsetter  med tog innover i 

denne kjente innlandsprovinsen 

Hubei.   Vi  deltar  på påske-

gudstjeneste, besøker steder 

hvor misjonærene hadde sitt 

arbeid. Neste stopp er 

Laohekou som var NLMs hoved-

stasjon med både jenteskole, 

sykehus og norsk skole/internat. 

Turen avsluttes med spennende 

dager i Hong Kong. Her skal vi 

møte dagens misjonærer og  

oppleve  noe  av  deres tjeneste 

i tillegg til Håpets Havn og Tao 

Fong Shan. 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

1.dag: Mandag 26.mars  

Fly fra Stavanger til Shanghai. 

 

2.dag: Tirsdag 27.mars (L/M) 

Ankomst Shanghai, Pudong flyplass, tidlig 

morgen. Vi treffer vår guide og sjekker inn 

på hotellet og spiser lunch. 

Vi opplever den kjente strandpromenaden 

”the Bund” og gamlebyen med den flotte 

Yuyuanhagen. 

På kvelden nyter vi felles velkomstmiddag 

med mulighet for en tur på promenaden i 

solnedgang etter middag. 

 

3.dag: Onsdag 28.mars (F/L/M) 

Vi besøker Jade Buddist tempel fra 1882, 

Silke Museum og verdens nest høyeste 

bygning, Shanghai Tower.           

(632m/128 etasjer) 

På kvelden skal vi på kinesisk akrobat 

show. Overnatting på samme hotell. 

 

4.dag: Torsdag 29.mars (F/L/M) 

Vi flyr fra Shanghai til Wuhan. Vi besøker 

kinas største innsjø, ”East Lake”, Hubei 

museumet og avslutter dagen med kvelds-

cruise på Asias lengste elv (verdens 

3.lengste) Yangtze. Overnatter på hotell. 

 

5.dag: Fredag 30.mars (F/L/M) 

Vi besøker John Griffith kirken, Gule trane

-pagoden og bibelskolen i Wuhan. Over-

natter på samme hotell. 

 

 

 

 

 

 

 

6.dag: Lørdag 31.mars (F/M) 

Vi tar lyntog (250km/t) til Shiyan  og   

sjekker inn på nytt hotell. 

 

 

Turen dag for dag 
7.dag: Søndag 1.april (F/L/M) 

Gudstjeneste i Enguangtang. Etter 

lunch drar vi til Yunynang.         

Overnatter på samme hotell. 

 

8.dag: Mandag 2.april (F/L/M) 

Dagstur til Bai He. Bai He er kjent 

for boka «Gud ga vekst»  som    

forteller hvordan evangeliet kom til 

"Den Kvite Elva" og "Den Svarte 

Byen".   Den er skrevet av P.A. 

Bredvei som kom til Kina i 1919 

Overnatter på samme hotell.  

 

9.dag: Tirsdag 3.april (F/L/M) 

Vi starter tidlig og kjører til Shihua 

og besøker FuYinTang. Videre til 

Xieshan nasjonalpark og til Laohekou 

og overnatter på hotell der. 

 

10.dag: Onsdag 4.april (F/L/M) 

Besøk i lokal kirke og gamle ”misjons 

steder” for så å kjøre til Xiangyang 

og ta tog til Wuhan. Overnatter på 

nytt hotell. 

 

11.dag: Torsdag 5.april (F/M) 

Fly fra Wuhan til Hong Kong. Buss til 

hotellet. Victoria Harbour og Star 

Ferry. Tsim Tsa Tsui Promenade. 

Velkomstbuffèt på hotellet. 

 

12.dag.: Fredag 6.april (F/L) 

Wong Tai Sin – templet. Treff med 

misjonærene og Dim Sam – måltid. 

Stanley Market og The Peak. 

 

13.dag: Lørdag 7.april (F/L) 

Håpets Havn. Queen Maud Middle 

School. Tao Fong Shan  og   Det 

Lutherske Seminaret. 

 

14.dag: Søndag 8.april (F/M) 

Gudstjeneste  i en av menighetene 

som ble startet ved NLM. Resten av 

dagen til egen disposisjon. 

 

15.dag: Mandag 9.april 

Avreise fra hotellet 06:15 til fly-

plassen. Fly via  Stockholm til 

Stavanger.  

 

Vi ankommer Stavanger ca.18:05 

”rikere” enn når vi dro. 

 


