
PRIS  

Pris fra   NOK  22.500,-* 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

Tillegg for enkeltrom 3.100,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen tur-retur Oslo - Antananarivo. 

• Overnatting i dobbeltrom. 

• 3 måltider pr dag.  

• All felles lokal transport på Madagaskar. 

• To norsk talende reiseledere. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Visum. 

• Tips. 

• Drikke. 

• Inngangsbilletter til attraksjoner og guide i 

nasjonalparker. 

 

*Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk  

påmeldingskjema 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: 

Jan Ove Kleppe bor på Haddal i Ulstein kommune, han har fire voksne barn og jobber som 

engineering sjef hos Marin Teknikk AS. Jan Ove var i mange år engasjert i idretten, men da 

barna hans ble store engasjerte han seg i misjonen. Han er frivillig i NMS og har mange ulike 

verv og er en aktiv foredragsholder. Han har reist mye både i forbindelse med jobb og privat. 

Han har besøkt Madagaskar en gang i året siden 2014. For Jan Ove er det givende å bruke  

fritiden på misjonsarbeid og misjonsreiser. Han ser fruktene av misjonsarbeid på hver tur han 

tar og er spesielt opptatt av kampen mot fattigdom og kampen for likeverd for alle menneske. 

 

 

Hasina Randriamahazo driver sitt eget firma på Madagaskar. Hun eier blant annet et hotell 

utenfor Fianarantsoa hvor vi skal bo. Hun har bodd 5 år i Norge og prater norsk.                             

Hasina har vært reiseleder for mange norske turister. 

 

 

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.  

26. september - 8. oktober 2018   

Reiseledere:  Jan Ove Kleppe & Hasina Randriamahazo 

Madagaskar - Misjon og natur 



Bli med på en reise som                

viser deg vakre Madagaskar 

med sin unike natur og              

kultur, personlige møter 

med misjon og utviklings-

arbeid med lokalkjente                

reiseledere. 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

1. dag: Onsdag 26. september                    

Oslo - Addis Abeba 

Avreise fra Oslo om ettermiddagen 

(mulighet med utreise fra andre byer i Nor-

ge). 

2. dag: Torsdag 27. september                

Addis Abeba - Antananarivo (Tana) 

Flybytte i Addis Abeba, ankomst Antananari-

vo, Madagaskars hovedstad. Vi møter vår 

lokale reiseleder Hasina Randriamahazo og 

vår sjåfør. Nye og spennende inntrykk møter 

oss allerede på turen fra flyplassen til hotel-

let i byen.  

3. dag: Fredag 28. september                   

Tana - Antsirabe 

Vi besøker et av byens barnehjem. Hvor vi 

møter barna, ansatte og frivillige. Turen fort-

setter så til Antsirabe, gjennom et vakkert og 

særpreget landskap. Antsirabe er kjent for 

sitt gode klima og sentrum for norsk misjon 

på Madagaskar gjennom 150 år. 

4. dag: Lørdag 29. september                      

Antsirabe - Ranomafana 

Turen går videre et stykke sørover gjennom 

kupert terreng før vi tar østover og inn i 

regnskogen til Ranomafana nasjonalpark. 

Parken er en av de mest besøkte nasjonal-

parkene på øya. Det vil være mulighet til 

kveldssafari i skogen.  

5. dag: Søndag 30. september                   

Ranomafana - Manakara 

Dagens mål er kystbyen Manakara, vi stopper 

først i landsbyen Ifanadiana hvor vi deltar på 

gudstjenesten. Menigheten og den lokale 

skolen er bygget ved hjelp av misjon. NMS 

har hatt flere misjonærer i Ifanadiana.                  

Ankomst Manakara sent på ettermiddagen.  

6. dag: Mandag 01. oktober                 

Manakara 

En båttur på Pangalana kanalen, er en natur-

opplevelse av de sjeldne. Vi stopper i noen 

landsbyer. Om ettermiddagen tar vi turen til 

landbruksskolen Fihaonana. Det er skoleferie 

på Madagaskar, men det vil være folk på 

denne skolen som driver et viktig arbeid for 

å få gjøre gassere i stand til å forvalte sine 

egne naturressurser på en bærekraftig måte. 

Vi før få høre litt om hvordan de ser på 

fremtiden til det gassiske landbruket og    

utnytting av naturressursene. 

7. dag: Tirsdag 02. oktober                                

Manakara 

Dagen starter vi på den lokale skolen Kely 

Mandresy. Her vil vi se at arbeidet faktisk er 

livbergende for en del av dem som er knyttet 

til skolen. Lunsj på restauranten La Vanille. 

Den er eid og drevet av et gassisk ektepar 

som snakker norsk.  

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

8. dag: Onsdag 03. oktober                                      

Manakara - Fianarantsoa (Fianar) 

Vi forlater kysten, vi kjører opp i høylandet 

til byen Fianarantsoa (Fianar), byen til vår 

lokale reiseleder. Vi overnatter på hennes 

hotell i Ambalakeley. 

De som ønsker det kan bli med på en tur 

inn til Fianarantsoa, og besøke den kjente 

fotografen Pierrot Men. Han har tatt mange 

fantastiske bilder, og det er mulig å få kjøpe 

med seg flotte fotografi i svart hvitt og     

farger derfra. (Se www.pierrotmen.com) 

Om kvelden sørger reiselederen for under-

holdningen. Kanskje får vi møte noen fra 

den lokale menigheten? 

9. dag: Torsdag 04. oktober                             

Fianar - Antsirabe 

Etter frokost besøker vi det fantastiske 

arbeidet til Hope For The Future, som fore-

går rett utenfor hotellet i Ambalakely. Der 
får vi se hvordan ca. 100 barn får lære ren-

hold, jordbruk, bibelkunnskap, de får skole-

støtte, og kulturell opplæring både med 

sang og dans.  

10. dag: Fredag 05. oktober                                 

Antsirabe 

Vi starter dagen med besøk på barnehjem-

met Akanisoa. Vi får møte ledelsen og barna 

som er der. Før vi returnerer til Lovasoa, 

drar vi innom blindeskolen. Det er skole 

ferie, men vi får møte ansatte og elevene 

som ikke er på ferie.  På fredagene deler 

FLM kirken ut mat, vi møter både brukere 

og tilsette.  

11. dag: Lørdag 06. oktober                           

Antsirabe - Tana 

Formiddagen bruker vi i Antsirabe, vi kan 

velge mellom to ulike program. De som 

ønsker det kan bli med på besøk til Toby 

Ambohimahazo, som blir drevet av den 

lokale menigheten. Der gjør hyrdene en 

stor innsats for syke mennesker. Å møte 

hyrdene i Tobyene er nesten som å møte 

barmhjertige samaritaner. De jobber uløn-

net. De som ikke drar til Toby, kan besøke 

kultursenteret på Lovasoa og misjons-

museet. Kanskje har noen slektninger eller 

kjenninger de ønsker å finne i arkivet der? 

Etter lunsj returner vi til hovedstaden. 

12. dag: Søndag 07. oktober                         

Tana 

Turen går til det store suvenir markedet før 

vi setter oss på flyet hjem til Norge.  

13. dag. Mandag 08. oktober                        

Ankomst Norge 

Ankomst Oslo om morgen. 

 


