
PRIS  

Fra NOK  24.800,-* 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

Tillegg for enkeltrom 2.900,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

 Flyreisen Oslo-Antananarivo t/r 

 All felles transport på Madagaskar 

 Overnatting i dobbeltrom inkl. fullpensjon 

 Norsk reiseledere 

 

IKKE INKLUDERT:  

 Reiseforsikring 

 Visum 

 Drikke 

 Inngangspenger til nasjonalparker 

 Tips 

 

*Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk på-

meldingskjema som finnes på vår nettside. 

 

Velkommen med 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: 

Evy og Reimar Brun  er tidligere misjonærer. Evy var lærer på den norske    

skolen på Madagaskar og Reimar var rektor. Mens de jobbet i Antsirabe hadde de 

mye kontakt med kirkens sosiale hjelpearbeid. Evy er sokneprest i Øksnes i     

Vesterålen prosti. Reimar er pensjonert rektor i Voksenopplæringen. 

Nora Helene Fjose er sykepleier og tidligere misjonær på Vest-Madagaskar og 

Antsirabe. Hun har besøkt Madagaskar regelmessig de siste årene og har en stor 

kontaktflate i landet. Nora snakker flytende gassisk. 

Alle har reiseledererfaring og tar ansvaret for den praktiske gjennomføringen av 

turen.  

 

 

 

Kost og losji  

Standard på overnattingsstedene vil variere noe, fra fine hoteller 

til enklere bungalower ved kysten. God hygiene settes høyt. Tre 

måltider pr. dag er inkl. i prisen.  

Helse  

Det forutsettes normalt god helse for å være med på denne tu-

ren. Informasjon om vaksinasjon, malariaprofylakse etc. sendes til 

påmeldte deltakere. Reiseleder Nora Fjose har også lang erfaring 

innen tropemedisin.  

21. mars - 4. april 2018   

Reiseledere:  Evy og Reimar Brun  og Nora Helene Fjose 

Påsketur til Madagaskar 



Velkommen til påskefeiring i Morondava! 

Turen begynner i høylandet der misjonsarbeidet startet for 150 år siden. Vi skal besøke noe av kirkens og misjonens 

mangfoldige diakonale arbeid i Antsirabe. Palmesøndag får vi oppleve i den store katedralen i denne byen! Deretter reiser 

vi vestover og ned til kystbyen Morondava som er turens mål. Om du følte du hadde landet i Sørøst- Asia når du kom til 

Antsirabe, så vil du definitivt kjenne de afrikanske strengene vibrere i Morondava. Varmen, stemningen, mentaliteten,  

naturen – alt er annerledes! 

Morondava har over 100 års misjonshistorie. Du får møte fruktene gjennom sprengte kirker i påsken, fantastisk sang og 

glede, og til sist men ikke minst; jubel over Jesu oppstandelse 1. påskedag! Den slitte presteskolen, det gamle spedalske 

sykehuset på Bekoaka og de mange misjonærgravene er også en del av bildet. 

Morondava er en kjent turistdestinasjon, mest kjent for Baobab-trærne. Solnedgang i baobab-alleen kan ikke beskrives 

men må oppleves. Milelange strender og varmt havvann er heller ikke å forakte. 

 

Bli med på en annerledes påskeferie! Vi har vært der før og gleder oss til å være vertskap for denne turen!  

Evy og Reimar Brun  og Nora Helene Fjose 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

1. dag: Onsdag  21. mars 

Fly fra Oslo til Tananarive 

 

2. dag: Torsdag 22. mars 

Ankomst Madagaskar. 

Vi kjører inn til sentrum av hovedstaden og 

blir innlosjert på et trivelig hotell i gang-

avstand til misjonens hovedkontor. 

 

3. dag: Fredag 23. mars 

Etter en god frokost og spennende inntrykk 

fra en millionby som våkner til liv, reiser vi 

170 km sørover innlandsplatået til Antsirabe. 

En nydelig tur i vakkert landskap og gjennom 

pittoreske småbyer. Her ønsker vi å over-

natte på kultursenteret Lovasoa. 

 

4. dag: Lørdag 24. mars 

Dagen i Antsirabe; byen som den norske 

misjonæren Rossaas var med å grunnlegge 

og som er et viktig knutepunkt på Madagas-

kar. Vi blir kjent i byen og med den gassiske 

ungdomskoret "Normal Gospel". 

 

5. dag: Søndag 25. mars 

Vi feirer Palmesøndag i hovedkatedralen i 

Antsirabe. Etter lunsj sightseeing i byen og 

området rundt.  

 

6.dag: Mandag 26. mars 

Besøk til kirkens sosiale arbeid blant fattige 

og uteliggere. Vi besøker også lokale hånd-

arbeidsbedrifter og opplever folkelivet og  

stemningen i byen. 

 

7.dag: Tirsdag 27.mar 

Fra Antsirabe kjører vi noen timer vestover 

til Miandrivazo. Vi kjører gjennom den vakre 

Betafo dalen. Landskapet og arkitekturen 

endrer seg, det blir varmere  været.  

 

8.dag: Onsdag 28.mars 

Siste etappe ut til kystbyen Morondava. Den 

tropiske stemningen og den gode havbrisen 

er ikke til å ta feil av! Det blir nok tid til et 

ettermiddags-bad eller en spasertur på  

stranda før solnedgang i vest. 

Turen dag for dag 
(Vi tar forbehold om endringer i programmet.) 

9. dag: Torsdag 29. mars 

Skjærtorsdag besøker vi den gamle misjons-

stasjonen hvor det i dag er et sykehus, en 

presteskole og en døveskole. Skolene har 

ferie, men vi får  likevel et inntrykk av om-

fanget av kirkens og misjonens innsats. Vi 

tar så turen til det gamle sykehuset for 

spedalske, Bekoaka. 

Om kvelden er det anledning til å være med 

på nattverd-gudstjeneste i hovedkirken i 

byen. 

 

10. dag: Fredag 30. mars 

Langfredag. Morondava er en kystby med 

mange fiskere, og fiskerlandsbyen er bare et 

steinkast unna hotellet. Om noen ønsker å 

være med på en tur i en lokal pirog 

(utriggerkano) på kanalen eller litt ut på 

havet, så er det mulig. Ut på ettermiddagen 

tar vi turen til Baobab-alleen og blir der til 

solnedgang! 

 

11. dag: Lørdag 31. mars 

Påskeaften. Det vil være mulighet til å   

utforske byen litt på egenhånd eller sammen 

med reiselederne.  

 

12. dag: Søndag 1. april 

1.Påskedag. Vi besøker fiskerlandsbyen  

Betania som ligger bare en kort båttur sør 

for selve Morondava.  Strendene her er 

flott og det vil være mulig å bade. Vi spiser 

lunsj sammen med menigheten.   

 

13. dag. Mandag 2. april 

Vi må forlate kysten, vi flyr tilbake til hoved-

staden. Overnatting på hotell i hovedstaden.  

 

14. dag: Tirsdag 3. april 

Vi pakker kofferten og gjør oss klar til 

hjemreisen. Vi spiser lunsj ute ved flyplassen 

før vi setter oss på flyet og flyr hjem til 

Norge.  

 

15. dag: Onsdag 4. april 

Vi ankommer Oslo på formiddagen.   


