
Pris        19.500,-*. 

Barn på rom med foreldre 17.500,- 

Under 4 år i foreldrenes seng 15.500,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

Enkeltromstillegg 2.500,- 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise t/r Oslo - Bangkok 

• Flyreise t/r Bangkok—Chiang Rai 

• Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost 

• Norsktalende lokal guide 

• All felles lokal transport i Thailand 

• Båt og flybilletter på turen 

• Norsk reiseleder. 

• Måltider slik det fremgår av programmet 

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

• Sightseeing og besøk inkl. inngangsbilletter slik 

det fremgår av programmet 

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

Plussreiser   

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

Reiseleder:   

Helene Helvig er ei livlig sosial nordmann født i Thailand. «Fødelandet» satte sine spor 

og som attenåring dro hun tilbake for å bidra på Free To Serve bibelskole. Nå arbeider 

hun sammen med TCN i Mae Sai. Her får hun gleden av å disippelgjøre ungdommer sam-

men med et fabelaktig team. Helene er trygg og reisevant og har en nydelig evne til å      

tilpasse seg språk, kultur og mennesker i alle aldre. En reise med henne vil en ikke angre 

på. 

IKKE INKLUDERT: 

• Tips 

• Drikke 

• Andre måltider som ikke står inkludert 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

*pris v.min 20 betalende 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldings-skjema 

som finnes på vår nettside www.plussreiser.no. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

24. juni - 8. juli 2019   

Reiseleder:  Helene Helvig 

Thailand med TCN/IMI 



"For deg som ønsker å oppleve Thailand"  

Lurer du på hvor dere skal reise i sommer? Smil til verden 

og Thailand smiler til deg!  

Fra fjellene i nord til strendene lenger sør. Bli med på en 

avslappende, men opplevelsesrik reise gjennom et av sør-

øst Asias vakreste land, sommerens flotteste feriemål.  

TCN (Thailand Christian Network) er et tverrkirkelig 

nettverk av forskjellige menigheter i Thailand. Vi er ikke en 

egen kirke, men er tilstede for å hjelpe etablerte kirker i 

Thailand med å lykkes i sitt oppdrag.  

Hjertet vårt er å trene medlemmer i de lokale menighetene 

og å se dem vokse i tro og ledelse. Vår misjon er å se folk 

erfare Gud som en god Far, hjelpe dem til å tro på de    

evner Gud har gitt dem og å handle på disse!  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

1. dag:  Mandag 24. juni                                                                             

Fly fra Oslo til Bangkok via Amsterdam. 

2. dag: Tirsdag 25. juni (L/M)                                                        
Klare for nye opplevelser og inntrykk, starter reisen til ”landet 

med de tusen smil”.                                                                           
Ankomst BKK 09:50 direkte til vakre Park Plaza, et fint hotell, med 
takbasseng og super beliggenhet; gåavstand til nærmeste kjøpe-

senter Terminal 21 og til parken Benjakitti storbyens oase.                          

Felles middag på hotellet kl. 18.00 

3. dag: Onsdag 26. juni (F/L/M)                                                                      

kl. 08.00 avgang fra hotellet. Sightseeing; kanaltur på elvene i               
Bangkok. Innblikk i Thailands hverdagsliv langs elvene, kontraster 
til de høye skyskraperne. Stoppested Grand Palace, Thailands             
arkitektoniske mesterverk og monarkenes tidligere hoffsted.              

Stedet byr på innholdsrik historie og vakre syn. Felles lunsj på               
turen. Senere felles middag på det fancy kjøpesenteret Terminal 21 

like ved hotellet.  

4. dag: Torsdag 27. juni (F/L/M)                                                          
Videre går turen nordover til vakre Chiang Rai med fly fra BKK kl. 
07.20 – 08.50/ 09.00 – 10.25. Derfra kjører vi til Wiang Inn, et flott 

hotell med bra beliggenhet; gåavstand til nattmarkedet, et stort 
utvalg caféer og flere massasje steder. Felles lunsj på hotellet. Tid 
til utforske hva område har å by på. Den norske Caféen Chivit May 

(nytt liv), anbefales på det sterkeste. Her går overskuddet til en ny 
framtid for barn og unge på barnehjemmet med samme navn som 

caféen.  

5. dag: Fredag 28. juni (F/L/M)                                                             
Kl. 09.00 avgang fra hotellet. Sightseeing. Vi får oppleve arkitektur i 
særklasse; Det hvite tempel er Chiang Rai’s flotteste monument. Et 

fascinerende kunstverk, utviklet av Thailands mest kjente billed-
kunstner Kositpipat. Videre tar vi turen til Doi Chang, en vakker  
te-farm. Her nyter vi lunsjen med vakker utsikt til fjellene. Senere 

blir det stemningsfull middag langs elven.  

6. dag: Lørdag 29. juni (F/L/M)                                                    
Vi deltar på bønnemøte knyttet til Agenda 1 nettverket i Chiang 

Rai. En herlig menighet omringet av fjell og rismarker. Flertallet av 
medlemmene lever av jordbruk. De er spesielt kjent for sin                     
ekstremt smakfulle ananas, elsket over hele Thailand. Vi får                         
komme tett på thai kultur og får nyte lunsj med lokale kristne. 

Middag på hotellet.  

7. dag: Søndag 30. juni (F/L/M)                                                               
Utsjekk og avgang fra hotellet 08.00. Vi drar på Gudstjeneste i 

Thailands nordligste by Mae Sai, hjembyen til laget alle heiet på 
under fotball-VM 2018. Lunsj med menigheten. Tur til den                     
verdensberømte grotten, Tham Luang, hvor fotball-laget satt fast. 

Sightseeing til ’den gylne triangle’ hvor grensene mellom Thailand, 
Burma og Laos møtes. Her drar de som vil innom det historiske 

Opium museet. Felles middag på hotellet i Doi Tung.  

8. dag: Mandag 1. juli (F/LM)                                                               
Dagen nytes i vakre Doi Tung, vi besøker den kongelige villa som 
tilhører moren til prinsessen. Villaen ble bygget da hennes majestet 

startet et utviklingsprosjekt for å endre næringsveien og øke leve-
standeren for minoritetsgruppene her. Fra å ha et av verdens 
største produksjon av opium og heroin, er området blitt et fredelig 

bærekraftig jordbruksområde. Stedet byr på innholdsrik historie, 
vakre planter og flotte kunstverk. Felles lunsj og middag på                   

hotellet.  

Turen dag for dag 
Forbehold om endringer i programmet 

9. dag: Tirsdag 2. juli (F/L/M)                                                       

Vi fortsetter å nyte den fredelige atmosfæren i Doi Tung. Det 
blir tur til områdene som virkelig er blitt forandret ved hjelp av 

utviklings prosjektet. Felles lunsj og middag på hotellet.  

10. dag: Onsdag 3. juli (F)                                                                  
Utskjekk og avgang kl 09.00. Reisen fortsetter med fly til                
Bangkok og videre med buss til den kjente strandbyen Hua Hin. 

Her får en nyte det typiske turist-livet med god mat, eksotiske 

varer og høy solfaktor.  

11. dag: Torsdag 4. juli (F)                                                               

Avslappende dag på stranda. Blir det for kjedelig for deg, er det 
åpent for tur til: ”Baan Sillapin”, en kunstner landsby som byr 
på store gallerier med flotte mesterverk. Stedet er hjemmet til 
femten svært flinke kunstnere. De har stadig nye prosjekter på 

gang.  

12. dag: Fredag 5. juli (F)                                                                                
Avslappende dag på stranda. For den eventyrlystne er det                   

muligheter for tur til elefantpark på eget initiativ. På kvelden er 
det åpent for tur til nattmarkedet som byr på flotte suvenirer, 

og lokale lukter.  

13. dag: Lørdag 6. juli (F)                                                                       
Avslappende dag på stranda. For den eventyrlystne er det                 
muligheter for vindsurfing, ATV-kjøring og hesteridning. På 

kvelden er det igjen åpent for tur til nattmarkedet.  

14. dag. Søndag 07. Juli (F/M)                                                            
Formiddagen nytes på stranda eller ved bassenget, før utsjekk 

og avreise til Bangkok. Tilbake på Park Plaza, hvor det blir tid til 

en siste shopping-runde før reisen hjem.  

15. dag. Mandag 08. Juli (F) 

Avreise fra hotellet til flyplassen kl. 09.00. Rik på opplevelser og 

inntrykk vendes reisen tilbake til Norge.  


