
Et møte med solens øy i Det indiske hav 

Madagaskar

Turteam:
Jan Ove Kleppe

  Hasina Randriamahazo

 

Fra storbyer til landsbysamfunn, fra 

høysletter til regnskog og palmekyst.

Et smilende folk – fattige på materielle 

verdier, men rike på gjestfrihet og glede.

12. – 28. mai 2023 



En ung kirke i sterk vekst og et 
misjonsarbeid  som går nye veier.
En særegen natur med skjeldne  
blomster og dyrearter i regnskogen  
og på kysten. Sang, musikk og  
varme - både i lufta og i hjertene. 

DAGSPROGRAM

FREDAG 12. MAI  
Vi møtes på Gardermoen og flyr til 
Madagaskar med Thurkish Arlines.
Avgang kl. 17:50. 

 
LØRDAG 13. MAI   
Vi lander i Istanbul kl. 22:45, bytter 
fly og ankommer Madagaskars  
hovedstad, Antananarivo kl. 14:35. 
Vår lokale reiseleder Hasina møter oss 
med smil og varme. Hun fører oss trygt 
gjennom byens mylder til Hotel Grand 
Urban, som ligger på en fin høyde midt i 
hovedstaden. Velkomstmiddag og 
sosial samling om kvelden.

SØNDAG 14. MAI   
Byen våkner til liv når sola står opp.  
Store opplevelser og inntrykk venter.  
Dagens gudstjeneste med mangestemt 
sang i den historiske Ambatovinaky  
kirke blir en mektig start på turen. 
Kirken ligger et steinkast fra hotellet.

Vi spiser lunsj før vi forlater den  
fascinerende storbyen og kjører 170 km 
sørover til Antsirabe (4-5 timers reise). 
Byen er kjent for godt klima, vakker  
natur og 156 års norsk misjonshistorie.  
Vi tar inn på kirkens gjestehus og  
kultursenter, Lovasoa, som tidligere var 
den norske skolen på Madagaskar. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE 12.  MAI 2023
TK1754  Oslo – Istanbul       17:50   22:45 
13.  MAI 2023
TK 160  Istanbul – Antananarivo     01:50   14:35 

HJEMREISE FRA MADAGASKAR
27.  MAI 2023 
TK 161   Antananarivo –  Istanbul    15:55  05:00 +1 d
28.  MAI 2023
TK1751  Istanbul – Oslo                     07:45   10:30 

NB! Tidendringer kan forekomme frem til avreise.

OVERNATTINGSTEDER

13/5 – 14/5  Grand Hotel Urban, Antananarivo
14/5 -  16/5  Lovasoa, Antsirabe
16/5 – 20/5 Hotel Ambalakely, Fianarantsoa
20/5 – 21/5  Jardin du Roy, Ranohira 
21/5 –  24/5  La Mira, Toliara
24/5 – 27/5  Le Chat’O Park, Antananarivo
27/5  - 28/5   nattflyvning
 
Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende 
hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

TURTEAM/ REISELEDERE

Jan Ove Kleppe og
Hasina Randriamahazo

Jan Ove har jobbet i bedriftsledelse 
i den maritime industrien de siste 25 
årene, og har reist i mange land. Gleden 
i evangeliet med mange misjonsverv 
for NMS og IMF betyr mye for Jan Ove. 
Han er reiseleder for Plussreiser, og er 
veldig glad i alle typer misjonsturer.

Hasina driver sitt eget firma på
Madagaskar. Hun eier blant annet 
et hotell utenfor Fianarantsoa hvor vi 
skal bo. Hun har bodd 5 år i Norge
og prater norsk. Hasina har vært
reiseleder for mange norske turister.

MANDAG 15. MAI      
Antsirabé, storbyen som ligger på 1500 
m.o.h., har en herlig atmosfære. Her var 
senteret for norsk misjon gjennom snart 
160 år. Nå leder den lokale kirken et stort 
diakonalt arbeid i kampen mot bunnløs 
fattigdom. Vi får oppleve noen glimt 
og møte kirkens trofaste medarbeidere 
under vårt besøk. Vi møter også noen av 
misjonærene og deres hverdag.

TIRSDAG 16. MAI  
Etter frokost besøker vi barna på kirkens 
blindeskole, og svinger innom broderie 
Fanja som hvert år brodeer 18.000 
dåpsservietter til norske dåpsbarn. 
Etter middag tar vi med oss kaffen og 
reiser på utflukt til den vakre og frodige 
Betafo-dalen, hvor de første norske 
misjonærene slo seg ned.

ONSDAG 17. MAI   
Det er 17. mai! Gjestehuset stiller med 
herlig frokost på Norges nasjonaldag, 
før vi setter oss i bussen og reiser videre 
sørover. Vi tar inn inntrykk fra et fargerikt 
og kupert landskap, og vi spiser med-
bragt lunsj i det fri. Målet for dagen er 
Fianarantsoa, hvor vår reiseleder Hasina 
har sitt eget hotell. Om kvelden venter 
en nasjonaldagsfeiring vi sent vil glemme.

TORSDAG 18. MAI  
Fianarantsoa – skole- og universitetsbyen 
– knutepunktet mellom øst og vest - 
yrer av liv. Dette er hjembyen til vår 
reiseleder, Hasina, og da vet vi at vi får 
et helt unikt møte med både mennesker 
og severdigheter. De mange studentene 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

er landets fremtid. Vi møter dem og lar 
oss begeistre både på kirkens teologiske 
fakultet og bibelskolen for kvinner.

FREDAG 19. MAI   
Vår reiseleder Hasina har også sitt eget 
landsbyutviklingsprosjekt. Hun tar oss 
med inn i folks hverdag i en helt  
alminnelig landsby og viser oss hva det er 
mulig å få til med en god porsjon  
hjertevarme, vilje og utholdenhet. 
Inntrykkene er og blir mange.  
Derfor er også god tid til hvile, samtale 
og gode måltider en viktig del av turen.

LØRDAG 20. MAI  
Nye eventyr er i vente. Etter en nydelig 
morgenkaffe, selvsagt dyrket på Mada-
gaskar, går turen videre. Nå dreier vi mot 
sørvest, gjennom rismarker og vingårder, 
over endeløse gressvidder og med  
praktfulle fjell i horisonten. Midt på 
dagen stopper vi i naturreservatet Anja, 
hvor ringhalelemuren har et av sine  
paradis. Får vi se dem på nært hold? 
I deilig ettermiddagssol ankommer vi 
Isalo nasjonalpark. Som enorme kirkespir 
kneiser de særegne fjelltoppene.  
Vi tar inn på Jardin du Roy, kongens 
hage, - i seg selv en naturopplevelse.

 
SØNDAG 21. MAI 
Sammen med gode turguider skal vi få 
oppleve Isalo nasjonalpark til fots. Vi 
anbefaler alle å være med på første del  
av turen, som går til det naturlige  
bassenget Piscine Naturelle. De som 
ønsker en lenger fottur kan bli med 
videre over en høyde og ned i en trang og 
frodig canyon, hvor det også er mulig å ta 

en dukkert i Piscine Bleu og Piscine Noir. 
Det er ikke uvanlig å se både lemurer og 
kameleoner på denne turen.  
Ved hotellet kan vi også slappe av på  
bassengkanten, gå tur i den botaniske  
hagen eller ta en ridetur. Utsøkt mat 
gir en god ramme for kveldens sosiale 
samling.

 

MANDAG 22. MAI      
Mandag formiddag kjører vi de siste 
timene ut til den folkerike kystbyen 
Toliara på sørvestkysten. Vi kjenner 
varmen og sjølufta. Kystkulturen er totalt 
forskjellig fra innlandet. Om innlandet 
minner om Asia, så gir kysten en 
opplevelse av Afrika. Misjonsstasjonen 
fra 1800-tallet er byens eldste hus, bygd 
av norsk tømmer. En fortelling om kamp, 
håp og tro! Etter lunsj svinger vi innom 
misjonsstasjonen og hilser på Laila 
Sivertsen, en enestående misjonær som 
har vært på Madagaskar siden 1970-
tallet. Før dagen er omme og sola går 
ned i havet, kjører vi til ferieparadiset i 
Ifaty, litt nord for byen. Hotellet La Mira 
er vår oase de neste par dagene.

TIRSDAG 23. MAI   
Ifaty – ja, bare navnet skaper  
sydhavsstemning for dem som kjenner 
denne kystperlen. Der skal vi bo i  
bungalower på stranda og bade i  
azurblått hav – eller i bassenget. Ja, 
du kan også bli med de lokale fiskerne  
ut å snorkle og se fargerik tropefisk  
omkring korallrevene. Bak hotellet brer 
den endemiske kaktusskogen seg ut, 
med planter, fugler og dyr som ikke 
finnes andre steder.  
Trives du best med en god bok i skyggen 
av et tre, så inviterer vi også til det!

ONSDAG 24. MAI   
Mer sol, sjø, sang og sikader. 

TORSDAG 25. MAI  
Alle eventyr tar slutt, også vårt. Vi nyter 
formiddagstimene på stranden og tar 
farvel med La Mira etter dagens lunsj. 
Ettermiddagen har vi i Toliara frem til 
innsjekking. 
Vi flyr tilbake til Antananarivo på kvelden 
og tar inn på et hotell nær flyplassen.

FREDAG 26. MAI   
Før retur til våren i Norge, får vi en dag 
i hovedstaden til shopping, hvile og tur 
til noen lokale håndverkssentre for dem 
som har lyst.  Litt utenfor byen ligger en 
lemurpark. Det historiske kongesetet på 
Ambohimanga er også et fint alternativ. 

LØRDAG 27. MAI    
Det er hjemreisedag. Vi slapper av og 
gjør oss klar for en lang flytur. Noen 
vil slappe av ved bassenget. Andre vil 
kanskje gå en tur eller besøke den lokale 
krokodilleparken. Vi spiser en god  lunsj 
og kjører til flyplassen etterpå. Flyavgang 
fra Antananarivo kl. 15:55. Nattflyvning 
til Istanbul hvor vi lander 05:00.

SØNDAG 28. MAI
Avgang fra Istanbul kl 07:45, vi lander på 
Gardermoen 10:30. 

Deltakerne bør ha normalt god helse. 
Eldre deltakere bør konsultere lege for 
helsesjekk før påmelding. Informasjon 
om vaksinering får du på din lokale 
vaksinasjonsklinikk.



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 31 950, ved minimum  16 påmeldte 

Enkeltromstillegg: kr 4 000,- (begrenset antall)

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

PRISEN INKLUDERER:
• Flyreisen Oslo-Antananarivo t/r inkl. flyskatter (pr. des. 

kr. 5 276, kan endre seg)
• Alle overnattinger i dobbeltrom
• Tre måltider pr. dag på Madagaskar, inkl. varm drikke 

og vann el. juice
• Transport på Madagaskar i henhold til oppsatt program
• Norsk reiseleder som er med fra Norge i tillegg til 

norsktalende lokal reiseleder under hele oppholdet på 
Madagaskar 

IKKE INKLUDERT:
• Reiseforsikring (bør kjøpes før turen betales)
• Visum (trolig 10 euro pr. person)
• Vaksiner
• Tips (ca 2-3 euro pr. dag pr. person)
• Ekstra drikke til maten, snack, øvrige måltider etter eget 

ønske
• Inngangsbilletter og lokal guide til severdigheter og 

nasjonalparker

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 endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 16 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (nov. 2022/ USD kurs kr 10) og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


