Reiseledere:
Jan Ove Selstø.
Har vært misjonær for NLM på Taiwan og i Hongkong. Har besøkt
Kina ved flere anledninger. Vil formidle NLMs misjonshistorie.

Jofrid Vigre Braadland.
Har vært misjonær for NLM på Taiwan, og for NMS i Hongkong. Har
vært reiseleder på turer til både Kina og Hong Kong, og andre steder.

TOTAL

28.500,-

(Endring i flyskatten kan forekomme)
Enkeltromstillegg 6.500,-

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreise Oslo - Kina t/r
• Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost
• Engelsktalende lokale guider
• All felles lokal transport i Kina og Hong Kong
• Tog og flybilletter i Kina
• 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 i programmet
• Tilslutningsreise til/fra Oslo

Påske- og misjonstur til Kina
Beijing - Henan/Laohekou - Hongkong

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.

12. - 26. april 2019

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

Reiseledere: Jofrid Vigre Braadland og Jan Ove Selstø

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

Turen dag for dag
(Forbehold om endring i programmet)

1.dag: Fredag 12. april: Avreise Norge
Fly fra Oslo til Beijing

8.dag: Fredag 19. april: Nanyang - Laohekou (F/L/M)
Tenk så flott å få være i Nanyang på Langfredag. Vi skal besøke
Evangeliekirken Fu Yin Tang, og opplæringssenteret her. Dette var
en av de gamle stasjonene, i dag et viktig senter for kirken i dette
området. Vi kjører videre til Laohekou utpå ettermiddagen og
sjekker inn på Tianhe hotel.

2.dag: Lørdag 13. april: Beijing (M/L)
Lunsj og Sommerpalasset før innsjekking på hotellet, - tidligere
sommersted for keiserfamilien, med kunstige fjell, vann, og over
3000 vakre hus, paviljonger og broer som er knyttet sammen med
Changlang, en 728 m lang og nydelig dekorert utendørs korridor. 9.dag: Lørdag 20. april: Laohekou (F/L/M)
Velkomstmiddag på hotellet. Great Wall Hotel.
Mange av oss har hørt om Haishan – feriefjellet hvor hele
misjonærfamilien var samlet sommerstid. Noen av de gamle
3.dag: Søndag 14. april: Beijing (F/L)
hyttene står der fortsatt. I dag heter stedet Xieshan
Dagens høydepunkt er Den kinesiske mur. Byggingen startet
nasjonalpark. Vi bruker dagen til å se og oppleve dette
allerede i det 7. århundre f.Kr. Den strekker seg over 6350 km fra
fantastiske området. På vei til eller fra stopper vi i byen
øst til vest. Vi skal også besøke Lamatemplet som er det største
Shihua for å se en av de gamle misjonærboligene og den gamle
tempel av tibetansk buddhisme i Beijing. Navnet betyr The
kirken som fortsatt står der. Det er bygd en ny flott kirke like
Temple of Harmony. Utpå ettermiddagen kommer vi til Silkeved. Tilbake til samme hotell i Laohekou.
markedet. Mange har hørt om dette markedet som syder av salg.
Her må det prutes! Stort utvalg, men ikke så billig som før. Resten 10.dag: Søndag 21. april: Laohekou - Wuhan (F/L)
av dagen til egen disposisjon. Middag på egen hånd på hotellet
Påskedag og påskegudstjeneste i den nye flotte Evangeliekirken Fu
eller i nærområdet.
Yin Tang i Laohekou. Byvandring og promenaden ved Han-elven.
Så kjører vi buss til Xiangyang for å ta tog videre til Wuhan. Det
4.dag: Mandag 15. april: Beijing (F/L/M)
blir bare en overnatting i Wuhan.
Dagen begynner med vandring på Den himmelske freds plass.
Etter det fortsetter vi inn i keiserpalasset Den forbudte by.
11.dag: Mandag 22. april: Wuhan – Hongkong (F/L)
Palasset har 9.999 rom og haller. Den forbudte by er også
Fly fra Wuhan til Hong Kong. Transport til hotellet – YMCA
verdens største museum for orientalsk kunst. Så er det tid for
Salisbury. Etter innsjekk og en liten pause tar vi den gamle ferja
sykkeldrosje i Hutung. Her opplever vi gamle boligstrøk. Vi spiser Star Ferry til hovedøya Hongkong og buss videre til Victoria Peak
lunsj hos en lokal familie, og stopper ved et frukt- og grønnsaksmed flott utsikt over byen.
marked i området. Etter dette venter te-seremoni med smaking
12.dag.: Tirsdag 23. april: Hongkong (F/L)
av mange typer te. Dagen avsluttes med Peking-and som en av
Vi har vår egen buss og skal først besøke Håpets Havn som Annie
mange retter til middag etter vi har vært på spektakulært
Skau Berntsen var med å bygge opp. Etter det besøker vi Queen
akrobatikkshow.
Maud Secondary School som ble startet av NLM. Vi skal også
5.dag: Tirsdag 16. april: Beijing - Zhengzhou (F/L/M)
innom Det Lutherske Seminaret og Tao Fong Shan (Areopagos)
Siste dag i Beijing. Vi rekker heldigvis morgengym og mange andre som ligger på en høyde med utsikt over Shatin.
aktiviteter ved Himmelens Tempel etter vi har sjekket ut av
13.dag.: Onsdag 24. april: Hongkong (F/L)
hotellet. Vi skal også innom en ekte silkebutikk og bl.a se hvordan
I dag tar vi MTR-banen til Wong Tai Sin. Vi besøker Wong Tai Sin
silkedyner lages. Utpå ettermiddagen tar vi hurtigtog fra Beijing til
Temple før vi besøker basen for misjonens arbeid i Hongkong og
Zhengzhou – ca. 3,5 time. Sjekker inn på Guang Dong Hotel i
en kirke her. Dim Sam måltid. Etter lunsj blir det diverse marked
Zhengzhou.
for de som ønsker det.
6.dag: Onsdag 17. april: Zhengzhou (F/L/M)
14.dag.: Torsdag 25. april: Hongkong (F/M)
Zhengzhou er provinshovedstad i Henan. Her skal vi besøke et
Dagen til egen disposisjon. Mange muligheter. Vi avslutter turen
teologisk seminar. Misjonen har hatt kontakter her i en periode
med buffet-middag og oppsummering på hotellet.
allerede. Hvis vi får tid i løpet av dagen, tar vi en tur i en av de
15.dag.: Fredag 26. april: Hongkong (F)
mange gågatene for å se på livet og mulighet til å handle litt.
Tidlig avreise fra Hongkong. Ankomst Norge sen ettermiddag/
Guang Dong Hotel.
kveld.
7.dag: Torsdag 18. april: Zhengzhou - Nanyang (F/L/M)
I dag skal vi kjøre buss fra Zhengzhou til Nanyang. Vi er i Henan
provins, og det var her mange misjonærer hadde sitt virke. Det
blir 2 – 3 kortere stopp underveis. Vi sjekker inn på Meixi International Hotel i Nanyang – for en natt.

