MADAGASKAR
Natur - sang- og musikkglede
Reiseledere: Hasina Randriamahazo og
Jan Ove Kleppe

28. september-14. oktober

En reise til dette fasinerende landet byr på store opplevelser og mangfoldig
natur. Vi besøker flere av de kjente attraksjonene og vi får et nært innblikk i
ulike misjons- og bistandsprosjekter.

Bli med på en reise som viser deg
vakre Madagaskar. Du får spasere i
den kjente baobab-alleen, du får
besøke en døveskole, ulike vekkelse senter og prosjektet Hope for
the future. Med på turen blir også
musikerne Jostein Kirkenes og
Mangor Aanesen. De skal underholde oss med konserter sammen
med gassiske barn- og ungdomskor.
FLYTIDER
28. september 2020
Oslo–Addis Abeba
29. september 2020

19:45 06:20

Addis Abeba–Antananarivo

08:50 13:40

DAGSPROGRAM
(med forbehold om endringer)

Mandag 28. september
Oslo–Addis Abeba
Avreise fra Oslo kl. 19:45. Vi flyr til
Addis Abeba.
Tirsdag 29. september
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
spiser middag. Overnatting på
hotell i Antananarivo.

13. oktober 2020
Antananarivo–Addis Abeba

14:30 19:10

Addis Abeba–Oslo
*Ankomst Oslo 14. oktober

23:40 08:45*

REISELEDERE
Hasina Randriamahazo har bodd 5
år i Norge og prater norsk. Hun har
vært reiseleder for mange norske
turister

Onsdag 30. september
Antananarivo
Vi våkner til yrende liv i gatene
utenfor. Vi bruker formiddagen til å
hilse på lemurer i den store lemurparken. Etter lunsj besøker vi en
toby/vekkelse senter. En sterk opplevelse. Overnatting på hotell i
hovedstaden.

Jan Ove Kleppe, var i mange år engasjert i idretten, men da barna hans
ble store engasjerte han seg i misjonen. Han har besøkt Madagaskar en
gang i året siden 2014.

Torsdag 01. oktober
Antananarivo–Morondava
Bussen tar oss tilbake til flyplassen,
vi flyr til kystbyen Morondava.

Vi tar forbehold om eventuelt endringer, dersom det blir
kansellerte avganger.

Byen er kjent for den unike baobab
-alleen. Vi overnatter i bungalower
ved havet.
Fredag 02. oktober
Dagen i Morondava
I Morondava har det vært drevet
grunnskole for hørselshemmede i
en del år. Vi besøker internatet,
skolen og håper å treffe barn fra
store deler av vestkysten sammen
med skolens leder og hennes medarbeidere. På samme område , i
gangavstand, kan vi ta turen innom
det lutherske sykehuset, den gamle
kirken, som faktisk har materialer
sendt fra Norge og den nye murkirken som allerede er for liten for
menigheten.
Lørdag 03. oktober
Dagen i Morondava
Formiddagen til å utforske byen og
byens marked. Etter lunsj ta vi
turen til «Baobab-alleen». Vi får
med oss solnedgangen blant de
majestetiske trærne før vi returnerer til bungalowene våre.
Søndag 04. oktober
Dagen i Morondava
Etter frokost deltar vi på gudstjeneste i en av byens kirker.
Senere på dagen blir det konsert
med evangelisk møte. Kanskje
rekker vi en siste dukkert i Mosambik–kanalen.

Mandag 05. oktober
Morondava–Antsirabe
Vi forlater kysten tidlig om morgen
og kjører opp i høylandet. Lunsj
underveis. Landskapet og husene
endrer seg. Sent på kvelden ankommer vi Antsirabe og Lovasoa gjestehus hvor vi overnatter.
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.
Antsirabe er både jordbruks- og
industrisenter på Madagaskar.
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 området, finner vi også
et museum hvor vi kan få lære mer
om den norsk-gassiske misjonshistorien.
Tirsdag 06. oktober
Antsirabe–Fianarantsoa
Ferden går videre sørover. Vi kjøre
kjører gjennom flere landsbyer og
den kjente treskjærer byen

Ambositra. Sent på ettermiddagen
ankommer vi reiseleder Hasina sitt
hotell, det blir vår base de neste
nettene. Hotellet ligger like uten
for byen, Fianarantsoa (Fianar),
skole- og universitetsbyen.
Onsdag 07. oktober
Dagen i Fianar
Vi besøker presteskolen som ligger
oppe på en av byens topper. Her
ligger også flere gamle norske
misjonsstasjoner. Det blir også
vandring i gamlebyen.
Torsdag 08. oktober
Dagen i Fianar
Vi bruker dagen sammen med
lederne og barna i prosjektet Hope
for the future. Gjennom dette
prosjektet får fattige barn blant
annet økonomisk støtte til å gå på
skole.
Fredag 09. oktober
Dagen i Fianar
Toby besøk og byvandring i Fianar,
vi besøker byens marked og
utstillingen til Madagaskars kjente
fotograf Pierrot Men. Han har tatt
mange flotte bilder på Madagaskar
som det er mulig å kjøpe.
Lørdag 10. oktober
Fianar–Antsirabe
Vi forlater Fianar, fulle av inntrykk
og vender nesa igjen mot

Antsirabe. Overnatting på Lovasoa.
Søndag 11. oktober
Dagen i Antsirabe
Vi skal gjøre oss kjent med historien og arbeidet som Den gassiskelutherske kirke (FLM) og NMS
driver i dag. Det blir konsert på
kvelden.
Mandag 12. oktober
Antsirabe–Antananarivo
Vår siste hele dag på Solskinnsøya,
bussen tar oss tilbake til hovedstaden. Programmet for ettermiddagen bestemmer dere sammen
med reiselederne underveis på
turen.

Tirsdag 13. oktober
Antananarivo–Addis Abeba
Morgen i hovedstaden. Avreise fra
Antananarivo etter lunsj. Ankomst
Addis Abeba.

Mandag 14. oktober
Addis Abeba–Oslo
Ankomst Oslo.

PRIS PR. PERSON

TOTAL 28 900,Enkeltromstillegg

3 700,-

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo–Antananarivo t/r inkl. flyskatter
(pr. jan 20, de kan endre seg)
• Flyreisen Antananarivo–Morondava inkl flyskatter
• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost
• Lunsj og middag
• Vann i bussen
• Kaffe, te og mineralvann til måltidene
• All felles transport på Madagaskar
• To reiseledere
IKKE INKLUDERT:
• Visum
• Tips
• Annen drikke
• Inngangsbilletter og guide til attraksjoner

FORBEHOLD
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (januar 2020), 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 reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no.

Turen bestilles på plussreiser.no
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

