
Reiseledere:  

Jofrid Vigre Braadland og Jan Ove Selstø 

Lokalkjente reiseledere viser deg Hongkong og Kina med sin unike kultur og 

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

Hongkong og Kina 2020 

13.–27. september 



DAGSPROGRAM 

(med forbehold om endringer) 
 

Søndag 13. september 

Stavanger-København 

Avreise fra Stavanger om ettermidda-

gen. Vi flyr til København.   

 

Mandag 14. september 

København-Hongkong 

Ankomst Hongkong. Vår  

sjåfør møter oss og tar oss til  

hotellet i sentrum. Vi sjekker inn og 

får litt tid til hvile. En spasertur i nær-

området. Tsim Sha Tsui Promenaden. 

Velkomstmiddag. Overnatting på  

hotell i Hongkong.  

 

Tirsdag 15. september 

Hongkong 

Vi kjører buss fra hotellet gjennom 

tunnelen til Hongkong Island og tar 

Tram-banen opp til Victoria Peak 

med fantastisk utsikt over byen.  

Videre med buss til Stanley Market 

ytterst på øya før vi kommer til Aber-

deen som var kjent som stedet med 

mange husbåter på 1960-70 tallet. I 

dag ser vi både luksusbåter, fiskebåter 

og husbåter i dette området. Lunsj på 

Jumbo som er verdens største flyten-

de restaurant. Star Ferry fra Central 

tilbake til Tsim Sha Tsui. Resten av 

dagen til egen disposisjon. Overnat-

ting på hotell i Hongkong.  

 

Onsdag 16. september 

Hongkong 

Vi besøker Håpets Havn som Annie 

Skau Berntsen var med å bygge opp. 

Etter det besøker vi Queen Maud 

Secondary School som ble startet av 

NLM. Vi skal også innom Det Lu-

therske Seminaret og Tao Fong Shan 

(Areopagos) som ligger på en høyde 

med utsikt over Shatin. Overnatting 

på hotell i Hongkong.  

 

Torsdag 17. september 
Hongkong 

I dag tar vi MTR-banen til Wong Tai 

Sin. Vi besøker Wong Tai Sin Temple 

før vi besøker basen for NLM sitt 

arbeid i Hong Kong og en kirke her. 

Vi skal også innom en av de gamle H-

blokkene. Resten av dagen til egen 

disposisjon. Overnatting på hotell i 

Hongkong.  
 

Fredag 18. september 
Hongkong-Wuhan 

Fly fra Hongkong til Wuhan. Wuhan 

er provins hovedstaden i Hubei, og 

knutepunkt for elvetrafikk. Det var 

her de reiste videre på Han-elven. 

Elvecruise på Yangtze med middag. 

Overnatting på hotell i Wuhan.  

 

Lørdag 19. september 
Wuhan-Laohekou 

Vi tar en tur på byen og passerer bl.a 

Glory Church som ble etablert av 

John Griffith. Tog fra Wuhan til 

Xiangyang, ca 2,5 t. Buss videre til 

FLYTIDER 

13. september 2020 

Stavanger-København 18:25 19:35 

København-Hongkong  21:00 13:45+1 

 

27. september 2020 

Beijing-København 14:50 18:45 

København-Stavanger 21:00 22:10* 

*Vi tar forbehold om eventuelt endringer, 

dersom det blir kansellerte avganger.  

REISELEDERE 

Jofrid Vigre Braadland og Jan 

Ove Selstø har begge vært misjo-

nærer i Taiwan og i Hongkong. De  

kjenner godt til NLMs misjons-

historie og de har besøkt Kina flere 

ganger både privat og som reise-

ledere. Jofrid har også reist som rei-

seleder for oss i flere år, til mange 

andre destinasjoner, blant annet til 

Japan, Kenya og Sør-Afrika.  

Dette blir en spennende tur for deg 

som har lyst å se noen av stedene 

NLM hadde sitt arbeid i Kina, - og 

ikke minst oppleve dagens situasjon. 

Vi skal selvsagt også få oppleve de 

store turistattraksjonene i landet og 

oppleve det ekte kinesiske kjøkken 

som frister med mye sunn og god 

mat. Få land har så mye å fortelle 

som Kina. Berømte og eksotiske se-

verdigheter står i kø.  



 
Onsdag 23. september 

Xian–Beijing 

Tog fra Xian til Beijing, ca 4,5 t. Tur 

til Sommerpalasset før vi sjekker inn 

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. Overnatting på hotell i  

Beijing.  
 

Torsdag 24. september 

Beijing 
Dagens høydepunkt er Den kinesiske 

muren. Byggingen startet allerede i 

det 7. århundre f.Kr. Den strekker 

seg over 6350 km fra øst til vest. Vi 

skal også besøke Lamatemplet som er 

det største tempel av tibetansk budd-

hisme i Beijing. Navnet betyr The 

Temple of Harmony. Utpå ettermid-

dagen kommer vi til Silkemarkedet. 

Mange har hørt om dette markedet 

som syder av salg. Her må der prutes! 

Stort utvalg, men ikke så billig som 

før. Resten av dagen til egen  

disposisjon. Overnatting på hotell i 

Beijing. 
 

Fredag 25. september 
Beijing 

Den himmelske freds plass eller Tia-

nanmen Square er hjertet i Beijing. 

Plassen er med sine 45.000 kvadrat-

meter verdens største offentlige plass. 

Det var her Mao proklamerte Folke-

republikken Kina 1. oktober i 1949.  

 

Laohekou. Overnatting på hotell i 

Laohekou.  

 

Søndag 20. september 
Laohekou 

Vi blir med på gudstjeneste hvis mulig. 

Byvandring og promenaden ved Han-

elven. Overnatting på hotell i Laoke-

hou.  
 

Mandag 21. september 
Laohekou–feriefjellet–Xian 

Tidlig avreise fra Laohekou. Første 

stopp blir feriefjellet – i dag heter ste-

det Xieshan nasjonalpark. Etter lunsj 

fortsetter vi turen med buss til Xian, 

en tur på ca 6,5 t. Overnatting på ho-

tell i Xian.  
 

Tirsdag 22. september 
Xian 

Vi skal til museet med de fantastiske 

terrakottasoldatene som vokter grav-

kammeret til keiser Qin Shihuang. 

Tenk at denne graven, med over 8 

000 fullt utrustede, individuelle solda-

ter og hester i brent leire lå skjult 

under bakken fra 210 f. Kr til de ble 

oppdaget ved en tilfeldighet i 1974. 

Etter lunsj tar vi en tur innom et mu-

seum for å se den nestorianske ste-

nen, - eller annet opplegg. Dagen av-

sluttes med Tang Dynasti-show og 

dumplings som er Kinas nasjonalrett. 

Overnatting på hotell i Xian.  
 

 

 

 

Det berømte portrettet av Mao pry-

der en av inngangene til Den forbudte 

by. Vi fortsetter inn i keiserpalasset 

som har 9.999 rom og haller. Den 

forbudte by er også verdens største 

museum for orientalsk kunst. I 1987 

ble Den forbudte by oppført på 

Unescos verdensarvliste. Så er det tid 

for sykkel drosjetur i Hutung. Her 

opplever vi gamle boligstrøk. Det blir 

lunsj hos en lokal familie. Etter dette 

venter te-seremoni med smaking av 

mange typer te. Vi får også med oss 

et spektakulært akrobatikk show. 

Overnatting på hotell i Beijing.  
 

Lørdag 26. september 
Beijing 

Siste dag i Kina og besøk til Himme-

lens tempel. Tempelet ble bygget i år 

1420 og er Kinas største helligdom i 

Ming- og Qing-dynastiet. Den store 

og mektige hovedbygningen er i hel-

het konstruert i tre og etter sigende 

er den satt sammen uten en eneste 

spiker. Hit brukte keiserne å komme 

hvert eneste år for å tilbe gudene for 

god avling. Lokalbefolkningen samles 

til morgengym, sang og underhold-

ning. Etter lunsj blir det tid til egen 
disposisjon. Middag med Peking and 

og tid for oppsummering av turen. 

Overnatting på hotell i Beijing.  
 

Søndag 27. september 
Beijing–Norge 
Avreise fra Beijing, mellomlanding i 

København. Ankomst Norge sent på 

kvelden. 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR. PERSON  

TOTAL      30 990,- 

 

Enkeltromstillegg   6 900,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Stavanger-Hongkong-Beijing-

Stavanger, inkludert flyskatter som kan endre 

seg frem til turen starter. 

• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost. 

• 10 lunsjer og 9 middager. 

• All felles transport i Kina (buss, fly og tog). 

• Alle inngangsbilletter til attraksjoner som er 

nevnt i programmet. 

• Norske reiseledere. 

• Engelsktalende lokal guide. 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Visum til Kina, kjøpes i Hongkong, pris pr.  

i dag 275 USD pr. person. 

• Lunsjer (3) og middager (4) som ikke står som  

inkludert. 

• Vaksiner. 

• Tips og drikke. 

 

 

Turen er for deg som ønsker å lære mer om 

livet på NML sitt arbeid i Hongkong og i Kina.  

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 (desember 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. 


