
Kultur og natur

Unike Madagaskar

Turteam:
Hasina Randriamahazo
Jan Ove Kleppe      

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.

   30. sept - 16. okt  22



DAGSPROGRAM 
(med forbehold om endringer)

Dag 1
Fredag 30. september
Oslo-Istanbul

Vi flyr fra Oslo til Istanbul, det er 
mulighet til å fly ut fra andre byer i 
Norge, ta kontakt med oss. 

Dag 2
Lørdag 01. oktober
Istanbul - Antananarivo 

Flybytte i Istanbul. Ankomst hoved-
staden på Madagaskar, Antananarivo 
(Tana). Her blir vi møtt av vår reiseleder 
Hasina Randriamahazo og våre sjåfører. 
De tar oss med til hotellet i sentrum hvor 
vi skal overnatte. Vi sjekker inn og spiser 
middag. Overnatting på hotell i hoved-
staden.   

Dag 3
Søndag 02. oktober
Tana-Antsirabe

Tidlig frokost for de som ønsker å delta 
på gudstjeneste i hovedkirken. Etter lunsj 
går turen videre til byen Antsirabe, en ca. 
5-4 timers kjøretur. Vi kjører gjennom 
flere små landsbyer og jordbruks- 
områder. Sent på ettermiddagen  
ankommer vi Antsirabe, byen som ble 
grunnlagt av norske misjonærer i 1872. 
Her har hundrevis av nordmenn bodd. 
Antsirabe er både jordbruks- og indu- 

Antananarivo

TURTEAM

Hasina Randriamahazao 
har bodd i Norge i 5 år. Hun prater 
norsk og hun har vært reiseleder for 
mange norske turister. I sin hjemby 
Fianarantsoa driver Hasina sitt eget 
hotell og er engasjert i veldig mange 
lokale prosjekter som vi skal få 
besøke og høre om under turen. 

Jan Ove Kleppe  var i mange år 
engasjert i idretten, men da barna 
hans ble store engasjerte han seg i 
misjonen. Han er frivillig i NMS. Han 
har reist flere ganger til Madagas-
kar, både alene og som reiseleder. 
For Jan Ove er det givende å bruke 
fritiden på misjonsarbeid og misjon-
sreiser. Han er spesielt opptatt av 
kampen mot fattigdom og kampen 
for likeverd for alle menneske.

Bli med oss til Madagaskar, du 
vil få en unik mulighet til å møte 
folket og kulturen. Du får oppleve 
gjestfrihet, smil, sang, musikk, 
fantastisk natur, sjeldne dyr og 
mye mer som preger dette flotte 
landet. 

stri senter på Madagaskar. Overnatting 
på Lovasoa gjestehus, som en en del av 
Lovasoa kultur- og kompetansesenter. 
Senteret brukes av norske og gassiske 
studenter som møtes i kursvirksomhet 
og forskning. 

Dag 4
Mandag 03. oktober
Dagen i Antsirabe 

Vi skal få et innblikk i historien og 
arbeidet til Den gassiske-lutherske kirke 
(FLM) og NMS.  Det blir omvisning på 
Lovasoa og vandring gjennom Antsirabes 
gater. Kanskje en pousse-pousse tur for 
de som ønsker dette. 

Dag 5
Tirsdag 04. oktober
Dagen i Antsirabe

I Antsirabe finner vi mange flinke kunst-
nere og håndverkere. Vi tar turen innom 
noen av disse. Vi ønsker også å besøke 
en av kirkens skoler.  

Dag 6
Onsdag 05. oktober
Antsirabe-Ranomafana

Reisen går videre sørover. Vi passerer 
flere landsbyer, landskapet vil endre seg. 
Vi tar østover og inn i regnskogen og nas-
jonalparken Ranomafana. Etter middag 
vil det være mulighet for en kveldstur i 
nasjonalparken, husk hodelykt. Over- 
natting på hotell i regnskogen. 



Antsirabe

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 7
Torsdag 06. oktober
Ranomafana-Fianarantosa

Vi står opp tidlig og tar en lengre tur i 
nasjonalparken når den våkner til liv, vi 
håper å se lemurer. Frokost på hotellet 
før vi fortsetter turen til byen Fianar- 
antsoa (Fianar). I Fianar skal vi bo på 
hotellet til vår reiseleder Hasina. Hotellet 
ligger like utenfor selve byen. Middag og 
omvisning på hotellet. 

Dag 8
Fredag 07. oktober
Dagen i Fianar 

Sightseeing i Fianar, reiseleder Hasina tar 
oss til noen av byens kjente attraksjoner. 
Det blir også vandring i gamlebyen og 
gjennom byens marked. Det er markeds-
dag. Etter lunsj besøker vi byens toby/
vekkelse senter (Soatsihadino). 

Dag 9
Lørdag 08. oktober
Fianar - Hope for the Future

I dag skal vi tilbringe dagen sammen med 
ledere og barna i prosjektet Hope for the 
Future. Gjennom dette prosjektet får  
fattige barn blant annet økonomisk 
støtte til å gå på skole.  

Dag 10
Søndag 09. oktober
Fianar 

De som ønsker det kan delta på guds- 
tjeneste i en av byens kirker. Lunsj og tid 
til å vandre litt på egenhånd i nærom- 
rådet til hotellet.

Dag 11
Mandag 10. oktober
Fianar 

Fianarantsoa betyr “god utdannelse” på 
gassisk, vi skal besøke byens universitet 
blant annet det teologiske fakultetet 
som ligger opp på en av byens topper. 
Flere norske, amerikanske og franske 
misjonærer har arbeidet her. Vi tar oss 
også tid til en spasertur blant de tidligere 
misjonærboligene. I dag tilhører de fleste 
den gassiske kirke.  

Etter lunsj tar vi turen innom atelieret til 
Madagaskars mest kjente fotograf Pierrot 
Men. 

Dag 12
Tirsdag 11. oktober
Fianar-Ambositra 

Vi tar farvel med Fianar og begynner 
på reisen tilbake til hovedstaden. Vi tar 
første overnatting i den kjente treskjærer- 
byen Ambositra. 

Dag 13
Onsdag 12. oktober
Ambositra-Tana

Målet for dagen er hovedstaden, vi tar et 
stopp i Antsirabe før vi ankommer Tana 

sent om ettermiddagen. Overnatting på 
hotell i hovedstaden. 

Dag 14
Torsdag 13. oktober
Dagen i Tana 

Formiddagen bruker vi i byens kjente  
lemurpark. Om ettermiddagen tar vi 
turen opp til dronningspalasset og får en 
flott utsikt over hovedstaden. 

Dag 15
Fredag 14. oktober
Dagen i Tana 

Vår siste hele dag på Solskinnsøya, vi tar 
turen ut av hovedstaden til et av byens 
største marked av produkter produsert 
på Madagaskar. Et flott sted å kjøpe sou-
venirer for de som ønsker dette. Etter-
middagen bruker vi i hovedstadens gater.

Dag 16
Lørdag 15. oktober
Antananarivo-Istanbul 

Det er tid for å pakke koffertene og gjør 
oss klare for returreisen. Lunsj i hoved-
staden før vi reiser ut til flyplassen. Vi 
tar farvel med reiseleder Hasina og våre 
sjåfører. Vi flyr til Istanbul. 

Dag 17
Søndag 16. oktober
Istanbul-Oslo 

Fra Istanbul flyr vi videre til Oslo. 



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

TURPRIS FRA OSLO
 
Kr 26 500,-
Priser med utreise fra andre byer i Norge på forespørsel

Tillegg for enkeltrom: kr 3 700,-

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo - Antananarivo tur-retur, inkludert flyskatter 

(4 683,-) som kan endre seg frem til avreise

• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost.

• All felles transport på Madagaskar i henhold til programmet

• Lunsj og middag på Madagaskar

• Vann i bussen

• Kaffe, te og mineralvann til måltidene

• Norsk talende reiseledere

 
IKKE INKLUDERT:
• Forsikringer

• Visum

• Øvrige måltider som ikke står som inkludert

• Annen drikke

• Inngangsbilletter og guide til attraksjoner

• Tips

• Enkeltromstillegg 

• Tester o.l i forbindelse med Covid-19

Ranomafana

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på 
plussreiser.no

eller på 
telefon 70 17 90 00

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (våren 2022/Euro kurs kr 10) og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, 

prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


