
Reiseledere:  

Sonja Küspert og Nora Dub Dybdal  

Bli med og opplev nåtidens misjons- og utviklingsarbeid i et spennende land på Afrikas Horn. Etiopia er 

landet med mange kulturhistoriske skatter, variert landskap og en dramatisk kristen historie. Opplev det 

moderne Etiopia med storbyen Addis Ababa, før turen går til vest hvor vi besøker ulike NMS prosjekter. 

Turen avsluttes i det nordlige Etiopia, der kirkene hogd ut i fjell i Lalibela og de enorme monolittene i 

Axum blir noen av høydepunktene.  

Til Etiopia med NMS 

11.-22. november 20 



DAGSPROGRAM 

(Med forbehold om endringer) 

 

Onsdag 11. november 

Oslo–Addis Abeba 

Avreise fra Oslo kl. 18:45. Vi flyr til 

Addis Abeba.   

 

Torsdag 12. november 

Dagen i Addis Abeba 

Ankomst Addis Abeba tidlig på 

morgenen, transport til hotellet, en 

rolig morgen på hotellet. Lunsj på 

hotellet før vi besøker NMS  

kontoret, vi får informasjon om 

NMS arbeid i Etiopia. Dagen  

avsluttes med en tur opp til 

Entoto, hvor vi får en fin utsikt 

over byen. Felles middag. Over-

natting på hotell i Addis Abeba.  

 

Fredag 13. november 

Addis Abeba–Gimbi 

Tidlig avreise (kl. 6) til Gimbi, turen 

går vestover, frokost i Ambo og 

lunsj i Baku eller Nekemte. Middag 

i Gimbi. Overnatting på hotell i 

Gimbi.  

 

 

 

 

Lørdag 14. november 

Gimbi–Kamashi 

Turen fortsetter videre til Kamashi 

og ungdomssenter. Vi besøker et 

velfungerende ungdomssenter bygd 

med økonomisk støtte fra NMS. Vi 

får et inntrykk av kirkevekst og 

ungdomsarbeid. Her gjennomføres 

det i samarbeidet med mange, et 

stort antall kurs og treninger.  

Senteret er en møteplass på tvers 

av folkegrupper, religioner og 

kjønn. Vi får også møte prosjekt-

lederen for Safe Motherhood, et  

helseprosjekt som retter seg mot 

alle kvinner, spesielt gravide i Blå-

nildalen, hvor gumuz-befolkningen 

er majoriteten.  

Befolkningen i dalen har mange  

utfordringer med feilernæring,  

malaria og ureint vann. Sen  

ettermiddag ved ungdomssenteret, 

hvor mange ungdommer kommer 

for å spille volleyball og bruke  

biblioteket. Middag og overnatting. 

Overnattingstedet har veldig enkel 

standard.     

 

Søndag 15. november 

Dagen i Kamashi 

FLYTIDER* 

11. november 2020 

Oslo–Addis Abeba 18:45 06:30 

 

18. november  

Addis Abeba–Axum 07:40 09:10 

19. november  

Axum–Lalibela 12:10 12:50 

 

21. november 

Lalibela–Addis Abeba 10:00 11:00 

Addis Abeba–Oslo 23:40 07:45+1 

 

*Vi tar forbehold om eventuelt endringer, dersom 

det blir kansellerte avganger.  

Turen er for deg som ønsker å  

lære mer om arbeidet til NMS i 

Etiopia.  

Reisen går først vestover, utenfor 

den vanlige turistløypen. Sammen 

med våre lokalkjente reiseledere vil 

vi besøke flere spennende prosjek-

ter. I Kamashi får vi delta på en  

lokal gudstjeneste.   

En reise i nord hører også til når 

man er i Etiopia. Vi besøker Axum, 

en av de eldste byene i landet og 

Lalibela med de unike steinkirkene.  

 



 Vi får oppleve de imponerende 

obeliskene og stellene som har 

plassert Axum på Unescos ver-

densarvliste og den flotte Maria 

kirken.  

 

Torsdag 19. november 

Axum–Lalibela 

Morgen i Axum, vi flyr så videre til 

Lalibela, den myteomspunne byen 

med de mange steinkirkene.  

Kirkene ble hugget direkte ut av 

klippene på 1200-tallet og betegnes 

som monolittbygninger. I tillegg til 

de 11 kirkebygningene finnes det 

flere huler, krypter og en labyrint 

av tunneler og ganger. Vi bruker 

dagen til å besøke noen av de unike 

kirkene. Overnatting på hotell i  

Lalibela. 

 

Fredag 20. november 

Lalibela 

Flere muligheter til utflukter i  

Lalibela. Vi tar en tur med muldyr 

til Mariyam klosteret i fjellet.  

Overnatting på hotell i Lalibela.  

 

Lørdag 21. november 

Lalibela–Addis Abeba–Oslo  
Etter frokost returnerer vi til    

Addis Abeba. Vår siste dag i  

Etiopia.  Det vil være tid til en tur 

Gudstjeneste på gumuz i Kamashi 

hvor koret synger. Lunsj før tur til 

Agalo Meti, hvor vi møter  

prosjektlederen for Green LiP og 

vi får lære mer om det fantastiske 

arbeidet som gjøres. Tilbake til 

Kamashi, middag. Overnatting i 

Kamashi.  

 

Mandag 16. november 

Kamashi–Bodji–Nekemte 

Tur til Bodji, hvor vi møter pro-

gramlederen for WEWEP, lunsj i 

Bodji, før vi kjører til Nekemte. 

Overnatting på hotell i Nekemte.  

 

Tirsdag 17. november 

Nekemte–Addis Abeba 

Vi forlater Nekemte, og fortsetter 

turen tilbake til Addis Abeba. Før 

vi sjekker inn på hotellet besøker vi 

Nasjonalmuseet. Overnatting på 

hotell i Addis Abeba. 

 

Onsdag 18. november 

Addis Abeba–Axum 

Tidlig om morgen flyr vi til Axum, 

som er en av de eldste byene i 

Etiopia. Her finner vi de kristne 

relikviene, Paktens ark.  

på byen, kanskje innom byens mar-

ked. De som ønsker å være litt 

mer i ro før vi setter oss på flyet 

tilbake til Norge, får mulighet til å 

gjøre  dette på hovedkontoret til 

NMS. Felles middag om kvelden på 

en restaurant like i nærheten av  

kontoret. Sent på kvelden setter vi 

oss på flyet hjem til Norge. 

 

Søndag 22. november  

Ankomst Oslo 

Vi lander i Oslo om morgen.  

 
REISELEDERE 

Sonja Küspert og Nora Dub  

Dybdal 

 

Sonja Küspert er født og vokst opp 

i Tyskland, men har bodd i Nord-  

Norge i over 14 år. Hun har jobbet 

for NMS siden 2002, 6 år på  

Madagaskar og så nesten 11 år i  

Etiopia. Hun kjenner godt til  

prosjektene i Etiopia og til landet. 

Sonja ser fram til å være reiseleder og 

vise dere det interessante og varierte 

landet. 

 

Nora Dub Dybdal er misjons-

konsulent og CRM-Rådgiver i NMS. 

Nora har norsk mor og etiopisk far. 

Hun har bodd 14 og et halvt år i  

Norge. Hun gleder seg til å vise frem 

hjemlandet sitt. 

  



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR. PERSON  

 

Total 23 950,- 

 

Enkeltromstillegg: 1 900,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo–Addis Abeba t/r inkl. fly-

skatter (pr. jan 20, de kan endre seg). 

• Flyreisene Addis Abeba–Axum–Lalibela–

Addis Abeba inkl flyskatter 

• Overnatting i dobbeltrom inkludert halv-

pensjon inkludert mineralvann.  

• All felles lokal transport  

• Inngangsbilletter til attraksjoner nevnt i 

programmet 

• 2 reiseledere 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Visum (51 USD, pr. jan 20) 

• Tips 

• Lunsj 

• Drikke 

• Annet som ikke står om inkludert 

 

 

Standarden på overnattingstedene i vest er 

mye enklere enn standarden på hotellene i 

hovedstaden og i nord. I vest vil det være  

enkelte dager med mye kjøring.  

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 (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 reise-

betingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


