
Reiseleder: Rolf og Beate Vollsnes Ekenes 

En opplevelsesferie kombinert med gode dager ved Mosambik-kanalen. Lokal-

kjente reiseledere viser deg viser deg vakre Madagaskar med sin unike natur 

og kultur, gir deg personlige og nære møter med misjon og utviklingsarbeid.  

Palmesus og påskeglede 

MADAGASKAR 

01. april - 17. april 



DAGSPROGRAM 

(med forbehold om endringer) 

 

Onsdag 01. April 

Oslo - Addis Abeba 

Avreise fra Oslo kl. 15:30. Vi flyr til 

Addis Abeba.   

 

Torsdag 02. april 

Addis Abeba - Antananarivo 

Flybytte i Addis Abeba. Ankomst 

hovedstaden Antananarivo. Vår  

sjåfør møter oss og tar oss til  

hotellet i sentrum. Vi sjekker inn og 

tar oss en spasertur i hoved-

stadens gater. Overnatting på  

hotellet i Antananarivo.  

 

Fredag 03. april 

Antananarivo - Antsirabe 

Vi våkner til yrende liv i gatene 

utenfor. Frokost før vi reiser  

sørover (170 km) med buss til byen 

Antsirabe. Turen går gjennom et 

vakkert og særpreget landskap,  

pittoreske landsbyer og aktivt land-

bruk. Vi gjør oss kjent i byen. 

Overnatting på Lovasoa gjestehus.  

 

 

 

Lovasoa gjestehus er en del av  

Lovasoa kultur– og kompetansesenter, 

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 dette området, finner 

vi også et museum hvor vi kan få lære 

mer om den norsk-gassiske misjons-

historien.  

 

Lørdag 04. april 

Dagen i Antsirabe 

Antsirabe ligger midt i landet, 1500 

meter over havet. Byen ble grunn-

lagt av norske misjonærer i 1872, 

og her har hundrevis av nordmenn 

bodd gjennom 150 år. Antsirabe er 

både jordbruks- og industrisenter 

på Madagaskar. Vi skal gjøre oss 

kjent med historien og arbeidet 

som Den gassiske-lutherske kirke 

(FLM) og NMS driver i dag. Vi  

besøker en toby/vekkelsesenter. En 

sterk opplevelse. Overnatting på  

Lovasoa gjestehus. 

 

Palmesøndag 05. april 

Dagen i Antsirabe 

Vi deltar på gudstjeneste. Etter 

lunsj besøker vi noen av byens  

attraksjoner.  

FLYTIDER 

01. april 2020 

Oslo - Addis Abeba 19:45 06:20 

02. april 2020 

Addis Abeba - Antananarivo  08:50 13:40 

 

16. april 2020 

Antananarivo - Addis Abeba 14:30 19:10 

Addis Abeba - Oslo 23:40 08:45* 

*Ankomst Oslo 17. april  

Vi tar forbehold om eventuelt endringer, dersom det blir 

kansellerte avganger.  

REISELEDERE 

Rolf og Beate Vollsnes Ekenes 

Har vært reiseledere til Madagaskar 

tidligere. De var misjonærer på Mada-

gaskar fra 1984 til 2002, først i Maro-

lambo i regnskogen på Øst-

Madagaskar, så i Fianarantsoa og Ant-

sirabe i høylandet. Rolf var leder på 

feltet med kontor i Antananarivo de 

to siste årene. I dag er de begge pen-

sjonister. 

Fra hovedstaden Antananarivo 

(Tana) går turen sørover til den 

«norske» byen Antsirabe. Flere 

dager får vi i denne byen som har i 

generasjoner vært sentrum for 

norsk misjon. Videre går turen til 

regnskogen i Ranomafana, byen 

Fianarantsoa og til de særegne fjell-

lene i Isalo nasjonalpark. Turen  

avsluttes med et par dager ved 

stranden.  



 
Antaimoro papir. Dagens lunsj og 

søte bananer spiser vi i det fri. 

Isalo-fjellene møter oss med sine 

flotte formasjoner. Vi overnatter på 

et sjarmerende hotell i Isalo. 

 

Langfredag 10. april 

Dagen i Isalo 

Isalo kjennetegnes av særegne fjell-

formasjoner og frodige canyons 

med sjeldne dyr og planter. Det blir 

en fottur i nasjonalparken på godt 

tilrettelagte stier, hvor vi håper å få 

tatt et friskt bad i en av de naturlige 

svømmebassengene. Overnatting på 

hotell i Isalo.   

 

Påskeaften 11. april 

Isalo - Ifaty  

Vi forlater fjellene og seter kursen 

mot havet. Vi passerer edelsten- og 

gullgravere og våre første baobab-

trær. Vi tar et stopp i kystbyen 

Tulear før vi tar kystveien nord-

over til Ifaty. Der skal vi bo ved 

stranden og får mulighet til å bade 

og dykke blant koraller og trope-

fisker. Overnatting på hotell i Ifaty. 

 

Første og andre påskedag 12. april 

og 13. april  

Dagene i Ifaty 

Det er første påskedag, vi deltar på 

en gudstjeneste i en landsby-kirke.  

Ferie og strandliv i Ifaty. Muligheter 

Overnatting på Lovasoa gjestehus.  

 

Mandag 06. april 

Antsirabe - Ranomafana 

Reisen fortsetter sørover. Vi  

stopper først i treskjærerbyen  

Ambositra, hvor vi spiser lunsj.  

Ankomst regnskogen og  

Ranomafana nasjonalpark sent  

ettermiddag. Det vil være mulighet 

til å gå en kveldstur. Overnatting på 

hotell i Ranomafana. 

 

Tirsdag 07. april 

Ranomafana - Fianarantsoa 

Etter frokost blir det fottur i regn-

skogen. Vi håper å få se lemurer og 

eksotiske reptiler. 

Fianarantsoa, skole- og universitets-

byen, er neste stopp. Vi bor på et 

koselig hotell litt utenfor byen.  

Stedet har sjarm, og maten er god!   

 

Onsdag 08. april 

Dagen i Fianarantsoa (Fianar) 

Vi besøker blant annet preste-

skolen som ligger oppe på en av 

byens topper. Her ligger også flere 

gamle norske misjonsstasjoner. Det 

blir også vandring i gamlebyen.   

 

Skjærtorsdag 09. april 

Fianarantsoa - Isalo 

Ferden går videre sørover. Vi  

stopper i byen Ambalavao, vi besø-

ker en bedrift som produserer  

for snorkling, pirogtur, landsby-

besøk og mye mer. Både vegeta-

sjonen på land og livet i havet er 

kjent for å være unikt i denne 

 verden. Ikke organisert felles pro-

gram. Reiselederne er behjelpelige 

med å avtale individuelle aktiviteter 

i samarbeid med hotellet.  

 

Tirsdag 14. april 

Ifaty - Antananarivo 

Men alle eventyr tar slutt, også 

vårt. Vi flyr tilbake til Antananarivo.  

 

Onsdag 15. april 

Dagen i Antananarivo 

Vår siste hele dag på Solskinnsøya, 

med muligheter til å handle kunst-

håndverk, besøke krokodillefarmen, 

dronningslottet, kongestedet og 

mye mer. Programmet for denne 

dagen bestemmer dere sammen 

med reiselederne.  

 

Torsdag 16. april 

Antananarivo - Addis Abeba 

Morgen i hovedstaden. Avreise fra 

Antananarivo etter lunsj. Ankomst 

Addis Abeba.  

 

Fredag 17. april 

Addis Abeba - Oslo 

Ankomst Oslo.  



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR. PERSON  

TOTAL      28 600,- 

 

Enkeltromstillegg   3 500,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo-Antananarivo t/r inkl. flyskatter 

(pr. aug 19, de kan endre seg) 

• Flyreisen Tulear - Antananarivo inkl flyskatter 

• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost 

• Lunsj og middag, minus lunsjene i ifaty 

• Kaffe, te og juice til måltidene 

• All felles transport på Madagaskar 

• Norske reiseledere 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Visum 

• Tips 

• Lunsj under oppholdet på Ifaty 

• Annen drikke 

• Inngangsbilletter og guide til nasjonalparkene 

og andre attraksjoner 

 

 

Turen er for deg som ønsker å lære mer om 

livet på Madagaskar, som lar deg fascinere av 

møtet med fremmede kulturer, som liker 

vakker natur, og som kan unne deg rike opp-

levelser sammen med andre.  

 

Reiselederne blir igjen på Madagaskar når 

gruppen reiser hjem til Norge.  

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

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

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (August 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• 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 reise-

betingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


