TURPRIS t/r Stavanger
Vi jobber med pris og vil oppdatere dette på Plussreiser sine hjemmesider www.plussreiser.no så snart det
foreligger

PRISEN INKLUDERER:
•
Flyreisen tur/retur Stavanger
•
Flyavgifter/oljetillegg
•
Hele rundreisen med alle utflukter etter programmet
•
Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller
•
Inngangsbilletter til alle besøkssteder slik det
fremgår av dagsprogrammet
•
Norske reiseledere

3. - 19. april 2020 (tidspunkt kan endre seg mht. fly-tilgjengelighet)

Turteam: Mona og Rasmus Gjesing

ANDRE OPPLYSNINGER
•

Turprisen blir regnet ut fra dagens priser (sommer 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering
og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

•

Minimum antall på denne turen er 20 deltakere.

•

Depositum på turen er kr. 3000,- pr. person. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.

•

Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende.

•

På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig.

•

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise.

•

Våre avbestillingsregler og øvrige reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Meld din interesse på plussreiser.no/reiser/brasil2020
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

DAGSPROGRAM

FLY:
Stavanger - Rio fredag 3. april
Rio-Curitiba

torsdag 9. april

Curitiba - Foz

tirsdag 14. april

Foz - Stavanger lørdag 18. april
Flystrekninger er estimater og kan endres
når endelig rute er tilgjengelig!

Reiseledere:
Mona Dysjeland Gjesing kommer fra Karmøy og jobber i dag som sokneprest i
Grødem menighet. Mona reiste til Brasil for første gang i 1999. Til sammen har
hun bodd 8 1/2 år i Brasil. Mesteparten av tiden jobbet hun som misjonær for
NMS i byen Curitiba i Sør-Brasil. Hun var ansatt på et teologisk fakultet som
lærer og studentprest.
Rasmus Gjesing er fra Danmark og er utdannet ingeniør. Han jobbet i et patentbyrå i Danmark da han traff Mona, giftet seg og flyttet til Brasil. I dag jobber
Rasmus i et patentbyrå i Sandnes.
Mona og Rasmus har to døtre: Viktoria på 6 år og Livia på 3 år. Viktoria er født
i Brasil og gleder seg til å se landet hun dro fra som 1 åring.
Bli med til Brasil påsken 2020!
Brasil er Sør-Amerikas største land med over
200 millioner åpne,
varme og gjestfrie mennesker. Dette blir en
reise med mange gode klemmer og kyss på
kinnet! Turen vil inneholde en fin blanding av
natur, kultur og religion.

DAG 1 - 7 Rio
Fredag 3. - torsdag 9. april
Utreisedag, Norge – Brasil
Vi begynner i «Den vidunderlige
byen», Rio de Janeiro. Her bader vi
i bølgene på Copacabana, tar
gondolbanen opp til Sukkertoppen
og ser solen gå ned mens gatelysene tennes.
En annen dag tar vi toget opp til
Corcovado-fjellet, nyter utsikten
og kikker opp på den 38 meter
høye Kristusstatuen som står vendt
mot byen med utstrakte hender. I
Rio er det også mulig å få med seg
et skikkelig sambashow, oppleve
brasilianske fotball på Maracanã,
besøke Favelaen og dra på båttur.
Torsdag 9. april flyr vi fra Rio
til Curitiba.
DAG 8 - 12 Curitiba
Fredag 10. - tirsdag 14. april
Turen går videre til Curitiba. Dette
er en by som er ukjent for de
fleste nordmenn. Byen ligger i SørBrasil ca. et par timer fra havet og
er hovedstaden i delstaten Paranã.
Curitiba har ca. 2 millioner innbyggere og er blant annet kjent for
sine 320 tusen store, grønne trær
langs bygatene. I Curitiba besøker
vi den lutherske preste- og
misjonærskolen, FATEV, og vi får
innblikk i kirkens nye, urbane
kirkeplantingsprosjekt. Vi får også
med oss «Kristi lidelseshistorie» på
en utescene langfredag, sammen
med ca. 20 tusen andre. For de
spreke og motiverte, er det også
mulig med en gåtur gjennom
Atlanterhavsregnskogen ned til
kysten, eller en kan ta toget.

DAG 13 - 17 Foz
Tirsdag 14. - lørdag 18. april
Det siste stoppestedet på turen er
Foz do Iguaçu, byen som ligger på
grensen mellom Brasil, Argentina
og Paraguay. Her står naturopplevelsene i kø! Iguazufallene er
blant Sør-Amerikas viktigste turistmål og består av i alt 250 fossefall
hvorav de største er på hele 80
meter. Vi vandrer rundt i noe som
minner om en paradishage; én dag
på
Brasilsiden og én dag på Argentinasiden. Her er det mulig med helikoptertur, rafting og båtturer med
en god dusj inkludert i prisen. De
som vil kan besøke en vakker fuglepark, dra over vennskapsbroen til
Paraguay på Harryhandel eller få en
omvisning på kraftverket Itaipu,
som lenge var verdens største
vannkraftverk.
Vi flyr fra Foz til Stavanger
lørdag 18. april og er hjemme
søndag 19. april 2020

Tirsdag 14. april flyr vi til
Foz do Iguaçu

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

