Reiseleder:

Terje Sindland
Terje har vært kirkeverge i 26 år,
nå i Lund. Mangeårig engasjement
som frivillig og leirleder i NMS,
regionstyreleder Region Stavanger
NMS 2010-2016 . Terje har lang
erfaring som reiseleder til både
Laos, Thailand m.fl.

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.
• En 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.

IKKE INKLUDERT:
• Visum.
• Tips.
• Drikke.
• Andre måltider som ikke står inkludert.

*Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
pris ved minimum 16 deltakere.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

17. - 28. februar 2019
Reiseleder: Terje Sindland
Reisen går først til Laos hvor vi får et innblikk i ulike prosjekter som den lokale kirken gjør med
støtte fra NMS.Vi får selvsagt også med oss noen av Laos kjente turistattraksjoner. I Thailand
besøker vi blant annet Lovsangshjemmet før vi avslutter turen med to netter i Hua Hin.

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Turen dag for dag
1.dag: Søndag 17.februar
Fly fra Stavanger til Bangkok via
Oslo.
2.dag: Mandag 18.februar (M)
Ankomst Bangkok, tidlig om
morgen. Fra Bangkok flyr vi til
byen Vientiane, hovedstaden i
Laos. En av de mest fredeligste
hovedstedene i Asia. Vi gjør oss
kjent i byen. Overnatting på hotell
i Vientiane.
Laos er et flott og spennende land med en variert og rikholdig natur. Samtidig har landet en trist historie. Landet
er fortsatt merket etter Vietnamkrigen. Dette merkes både på infrastruktur, velferd, bombekrater og utfordring
med miner.
Vi besøker hovedstaden Laos og provinsen Phonsavanh. Sammen med Den evangeliske kirken i Laos er NMS
med og bygger skoler og gir rent vann til mange landsbyer. Vi vil besøke flere av disse prosjektene og oppleve
den store betydningen og endringen av livskvaliteten for innbyggerne. Å oppleve takknemligheten fra lokalbefolkningen er minner som limer seg fast for alltid.
På samme måten gir det inntrykk å oppleve kirkebesøk og feire gudstjeneste sammen med folk som er pålagt
begrensninger for utøvelse av sin tro.
I Bangkok får vi se noen av de diakonale prosjektene som NMS støtter. Før turen går videre til Hua Hin for å
oppleve strandlivet og bearbeide turopplevelsene.

3.dag: Tirsdag 19.februar(F/M)
Morgen i Vientiane. Vi flyr til
Phonsavanh. Vi besøker vi krukkesletta. Her ligger flere tusen år
gamle steinkrukker 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 historien
rundt disse krukkene.
4.dag: Onsdag 20.februar (F/M)
Sammen med en lokal representant fra NMS besøker vi landsbyer
som har fått rent vann og nye
skole-bygninger. Om kvelden
besøker vi MAG-senteret hvor vi
lærer mer om Vietnamkrigen og
minerydding.
5.dag: Torsdag 21.februar (F/M)
Vi får også denne dagen tid til et
landsbybesøk før vi tar fly tilbake
til Vientiane. Vi ønsker å møte
noen fra den lokale kirken på
kvelden.

6.dag: Fredag 22.februar (F/L)
Dagen i Vientiane. Vi tar oss en tur
til Vientiane New World, et nytt
urbant område som ligger flott til
langs Mekong elven.

Turen går også til Cope senteret. En
frivillig organisasjon som tilbyr
proteser og rehabilitering til person
som ikke har råd til dette. Om
kvelden besøker vi byens kjente
nattmarked. Overnatting på hotell i
Vientiane.
7.dag: Lørdag 23.februar (F/L)
Vi besøker morgen markedet og
noen av byens kjente templer. Blant
annet Wat Sisaket som huser mer
enn 5000 Buddha-figurer. Vi vil også
få se landets nasjonalsymbol, det
helligste stedet i Laos, stupaen Pha
That Luang som er dekket av
bladgull.
8.dag: Søndag 24.februar (F/M)
Vi deltar på gudstjeneste sammen
med en lokal menighet. Om ettermiddagen går turen tilbake til
Bangkok. Overnatting på hotell i
Bangkok.
9.dag: Mandag 25.februar (F/L)
Vi besøker noen av de diakonale
prosjekter til Den evangelisk
lutherske kirken. Daghjemmet i
Immanuelkirken og Lovsangshjemmet i Bangkoks største slum.
Etter lunsj går turen til Hua Hin.
10.dag: Tirsdag 26.februar (F)
Sol og bading i Hua Hin.
11.dag: Onsdag 27.februar (F)
Sol og bading i Hua Hin. Retur til
Bangkong i løpet av ettermiddagen.
Rett over midnatt flyr vi tilbake til
Norge.
12.dag : Torsdag 28.februar
Avreise fra Bangkok kl. 00.20,
flybytte i Oslo. Ankomst Stavanger
kl. 09.20.

Turen bestilles på
plussreiser.no

