
13. - 25. februar 2020    

Reiseledere:   

Eivind Hauglid og Roar Vik 

 

Reisen går først til Laos hvor vi får et innblikk i arbeidet som den lokale kirken gjør med støtte 

fra NMS.  Vi får selvsagt også med oss noen av Laos kjente turistattraksjoner.  I Thailand  

besøker vi også noen av prosjektene som NMS støtter i hovedstaden Bangkok før turen går til i 

Hua Hin.  



I det flotte og spennende landet Laos går turen til hovedstaden Vientiane hvor vi besøker flere av byens  

attraksjoner og deltar på gudstjeneste i Na Kham kirken. Før turen går til provinsen Phonsavanh,, nordøst i  

landet. 

Med fokus på helse, utdanning og kapasitetsbygging samarbeider NMS med den Laos evangeliske kirke og  

laotiske myndigheter med å blant annet bygge skoler og gi landsbyer rent vann. 

Rent vann gjør hverdagen enklere, helsen blir bedre og levestandarden øker. En skole betyr blant annet at barna 

slipper å gå langt (ofte på farefulle veier).  

Helt fra NMS startet sitt arbeid i 2004 har det blitt stilt krav til at alt arbeid i prosjektet skal utføres av lands-

byens egen befolkning under kyndig veiledning. I og med at folket selv har gjort jobben har de fått et eierforhold 

og innehar kunnskap om vedlikehold.  

Vi besøker noen av disse landsbyene og får et innblikk i hvorledes livet i disse landsbyene har endret seg.    

Vi flyr så tilbake til Bangkok hvor vi besøker noen av de de diakonale prosjektene som NMS støtter. Før turen 

går videre til Hua Hin for å oppleve strandlivet. 

 

 



Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 

7.dag: Onsdag 19.februar  

Vi besøker krukkesletta. Her  

ligger flere tusen år gamle stein-

krukker spredt utover et stort 

område. Noen er hele andre har 

blitt skadet gjennom årene de 

har ligget her. De største veier 

opptil 14 tonn. Arkeologer  

prøver fortsatt å finne ut histo-

rien rundt disse krukkene. Vi 

returnerer til Bangkok via  

Vientiane. Overnatting på hotell i 

Bangkok (F,L,M).  

8.dag: Torsdag 20.februar  

Besøk til noen av de diakonale 

prosjekter til Den evangelisk  

lutherske kirken. Daghjemmet til 

Immanuelkirken og Lovsangs-

hjemmet i Bangkoks største slum 

(F,L,M). 

9.dag: Fredag 21.februar  

Vi kjører med buss til Hua Hin. 

Overnatting på hotell i Hua Hin

(F,L,M).  

10.dag: Lørdag 22.februar  

Sol og bading i Hua Hin.  Mulig-

het til å melde seg på ulike sight-

seeingturer (F). 

11.dag: Søndag 23.februar  

Sol og bading i Hua Hin. Frivillig 

engelsk gudstjeneste på hotel  

Hilton. Felles avskjedsmiddag 

(F,M).  

12.dag: Mandag 24.februar  

Retur til Bangkok ca. kl. 17.00.  

Avreise fra Bangkok kl. 00.20,  

flybytte i Oslo (F).  

13.dag: Tirsdag 25.februar 

Ankomst Stavanger kl. 09.20. 

 

1.dag: Torsdag 13.februar  

Fly fra Stavanger til Bangkok via 

Oslo. 

2.dag: Fredag 14.februar  

Ankomst Bangkok, tidlig om  

morgen. Fra Bangkok flyr vi til 

byen Vientiane, hovedstaden i 

Laos. Vi gjør oss kjent i byen. 

Overnatting på hotell i Vientiane 

(M).                 

3.dag: Lørdag 15.februar       

Dagen i Vientiane. Turen går til 

Cope senteret. En frivillig  

organisasjon som tilbyr  

proteser og rehabilitering til  

person som ikke har råd til dette. 

Vi besøker også noen av byens 

kjente templer. Blant annet Wat 

Sisaket som huser mer enn 5000 

Buddha-figurer. Om kvelden  

besøker vi byens kjente natt-

marked. Dersom den lokale kirken 

har samling denne kvelden så kan 

de som vil være med på den. 

Overnatting på hotell i Vientiane 

(F,L,M). 

4.dag: Søndag 16.februar  

Vi deltar på gudstjeneste i Na 

Kham kirken. Den nye kirken ble 

gjenåpnet i 2015, etter en brann 

tre år tidligere. Om etter-

middagen flyr vi til Xieng Khouang. 

Vi skal besøker noen av kirkens 

prosjekter (F,L,M).  

5.dag: Mandag 17.februar  

Dagsutflukt til landsbyer som har 

fått rent vann og skole. Vi får møte 

innbyggerne og besøke skoler 

(F,L,M). 

6.dag: Tirsdag 18.februar  

Vi besøker flere landsbyer og får 

se mer av kirkens arbeid (F,L,M). 

Turen dag for dag 



Pris   24 500-* (Endring i flyskatten kan forekomme). 

Enkeltromstillegg 5000,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise t/r  Stavanger - Bangkok - Vientiane. Inkl. flyskatter. 

• Flyreise t/r Vientiane - Phonsavanh. 

• Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost. 

• All felles lokal transport i Thailand og Laos. 

• 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. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

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

Reiseledere: 

Eivind Hauglid og Roar Vik 

Eivind Hauglid kom til Thailand i 1982 og har til sammen vært 

misjonær i landet i ca. 16 år. Han har også reist mye i Laos og 

var i perioden 2015-2017 representant for NMS i både Laos 

og Thailand. Han har vært redaktør av Misjonstidende i mange 

år.  

 

Roar Vik har arbeidet i NMS i mange år, bl.a. som forkynner 

og misjonskonsulent. Han har besøkt mange av NMS sine felt, 

og kjenner NMS sitt arbeid godt.  

For mer informasjon og påmelding se: 

plussreiser.no eller ring  oss på 70 17 90 00 


