01.04. - 15.04 2019 // 15 dager // Reiseledere: Margot og Trygve Gjerde
Rismarker

Reiseledere:
Margot og Trygve Gjerde. De har jobbet 7 år på
Madagaskar. De er godt kjent på øya. De besøkte
den sist gang i 2017. Trygve er lærer og Margot er
helsesøster. De er i dag pensjonister,.
Pris pr. person
NOK 19. 520,+ flyskatter NOK 4 880,Total pris 24. 400,(Endringer i flyskatten kan forekomme)
Suvenirer

Prisen inkluderer:
• Flyreisen Oslo - Madagaskar tur/retur inkludert
flyskatter.
• Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost, lunsj og
middag.
• All felles lokal transport på Madagaskar.
• To norske reiseledere.
• 1 vannflaske pr. dag.
Ikke inkludert:
• Visum.
• Tips.
• Annen drikke.
• Tilslutningsreise til/fra Oslo. Om ønskelig.
• Inngangsbilletter og guide til attraksjoner
(nasjonalparken, private parker).

Gassiske hus

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
For påmelding gå til plussreiser.no eller ring oss på
telefon 70 17 90 00.

Antherina suraka

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

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

Gjennom våre venner på Madagaskar vil du få en unik mulighet til å møte
folket og kulturen på nært hold. Du får oppleve gjestfrihet, smil, sang,
musikk og mye mer som preger dette flotte landet.

Ranomafana

Antananarivo

Mandag 01. april
Oslo - Addis Abeba
Avreise Gardermoen Kl. 19.45 ET715

Vi flyr fra Oslo til Addis Abeba.
Tirsdag 02. april
Addis Abeba - Antananarivo
Ankomst Addis Abeba Kl. 06.20 ET715
Avreise Addis Abeba Kl. 08.50 ET853
Ankomst Antananarivo Kl. 13.40 ET853

Ankomst Addis Abeba tidlig om
morgen. Vi skifter fly og flyr videre til
Madagaskars hovedstad Antananarivo.
Vår sjåfør tar oss til hotellet i hovedstaden.
Antananarivo (City of the thousands).
Gasserne kaller byen “Vohitsara” (City of
beauty). Hovedstaden ligger ca. 1400 meter
over havet. Byen har vært Merinastammens
hovedsete helt fra gammelt av. Byen er full av
historiske monumenter, som vitner om en rik
og livlig fortid. De fleste historiske bygningene
finner man oppe på høydene rundt byen.
Den mest kjente bygningen er det gamle
dronnings palasset Dronnings palass eller
Rova og det gamle kongestedet Ambohimanga.

Isalo vinduet

Kameleon

Hovedgaten i sentrum heter Ave de l’independance. Dette er en fargerik gate, full av
butikker, restauranter, hoteller og boder som
selger alt mulig.

Onsdag 03. april
Antananarivo - Antsirabe
Frokost og morgenkaffe før vi møter
sjåføren som tar oss oss sørover.
Turen til Antsirabe tar ca. 4 timer, en
tur på 170 km. En flott tur hvor vi får
oppleve et yrende liv langs veien, både
med fotgjengere, syklister
og oksekjerrer. Vi kjører gjennom
høylandet og vil se ris- og grønnsaksmarker, familiegraver og små og store
landsbyer. Spasertur i Antsirabe, før
middag på Lovasoa.
Antsirabe ligger midt i landet, 1500 meter
over havet. Byen ble grunnlagt av norske
misjonærer i 1872 og her har hundrevis av
nordmenn bodd gjennom 150 år. I
kolonitiden (1896 -1960) var byen populær
blant de franske kolonistene, blant annet
kjent som en spa-by. Antsirabe er både jordbruks- og industrisenter på Madagaskar. Her
er det bl.a. bomullsfabrikk og ølbryggeri, og
like utenfor byen ligger landets ledende jordbruksskole Tombontsoa som drives av den
lutherske kirken (FLM).

Sentralt i byen ligger også Lovasoa kurs og
kompetanse senter, som i generasjoner var
den norske skolen på Madagaskar.
I dag brukes stedet av norske og gassiske
studenter som møtes i kursvirksomhet og
forsking. Inne på området her, så finner vi
også et museum hvor vi kan få lære mer om
den norsk gassiske misjonshistorien.

Torsdag og fredag 04 – 05. april
Dagene i Antsirabe
I løpet av våre dager i Antsirabe skal vi
gjøre oss kjent med historien og
arbeidet som den lutherske kirke og
NMS gjør i dag. Vi besøker blant annet
en skole, et barnehjem og små familiebedrifter.
Lørdag 06. april
Antsirabe - Fianarantsoa
Ferden går videre sørover til skole og
universitetsbyen Fianarantsoa. Vi tar
inn på et flott hotell som ligger like
utenfor byen.
Fianarantsoa er hovedstaden i provinsen
Fianarantsoa sørøst på Madagaskar. Byen
ligger på ca. 1200 meters høyde.
Fianarantsoa betyr «God utdannelse» på gassisk. På follkemunne kalles byen Fianar. Byen
ligger i et rikt landbruksområde og er kjent
for sin te- og vinproduksjon.

Søndag 07. april
Fianarantsoa - Isalo
Gudstjeneste i Fianarantsoa, før
ferden går lenger sørover. Landskapet
endrer seg, det blir varmere og
karrigere. Isalo-fjellene møter oss med
sine flotte formasjoner. Overnatting i
Isalo nasjonalpark.
Mandag 08. april
Dagen i Isalo
Isalo eller Madagaskars Grand Canyon,
er kjent for sine spesielle fjell og unike
planter. Naturen inviterer til flotte
fotturer. Vi bruker dagen i den flotte
nasjonalparken.
Tirsdag 09. april
Isalo - Fianarantsoa
På veien tilbake til Fianarantsoa
stopper vi ved et privat naturreservat.
Her vil det være mulig å se Makilemurer som lever fritt i skogen.
Ankomst Fianarantsoa sent på ettermiddagen.
Onsdag 10. april
Dagen i Fianarantsoa
Vi tar oss en vandretur opp til en av
byens topper, her ligger det teologiske
fakultetet, kirken og flere av de gamle
misjonærstasjonene.

De fleste av de tilhører i dag den
gassiske kirken. Vi besøker også byens
marked.
Torsdag 11. april
Fianarantsoa - Ranomafana
Målet for dagen er regnskogen i
Ranomafana nasjonalpark. Fottur i i
regnskogen for de som ønsker det. Vi
får oppleve det unike plante- og dyrelivet.

Alle eventyr tar slutt, også vårt.
Formiddagen i hovedstaden før vi
setter oss på flyet og flyr tilbake til
Norge.
Mandag 15. april
Addis Abeba - Oslo
Ankomst Gardermoen Kl. 08.45 ET714
Ankomst Oslo, Norge.

Fredag 12. april
Ranomafana - Antsirabe
Vi forlater den frodige regnskogen
og kjører opp igjen i høylandet. Vi
stopper for lunsj i treskjærer
hovedstaden Ambositra, Her vil vi
finne mange flott tre produkter
som produseres i det området.
Turen går så videre tilbake til
Antsirabe.
Lørdag 13. april
Antsirabe - Antananarivo
Tidlig avreise fra Antsirabe, lunsj i
hovedstaden før vi besøker noen
av storbyens attraksjoner. Felles
avslutningsmiddag om kvelden.
Søndag 14. april
Antananarivo - Addis Abeba
Avreise Antananarivo Kl. 14.30 ET852
Ankomst Addis Abeba Kl. 19.20 ET852
Avreise Addis Abeba Kl. 23.50 ET714

Turen bestilles på
plussreiser.no

