Reiseleder: Marianne Bratland Largado
Marianne er utdannet lærer. Hun har vært misjonær i Thailand i fem år, hvor
hun jobbet som lærer for de norske misjonærbarna og bodde i Mukdahan og
Ubon Rachathani. For tiden er hun misjonær i norgestjeneste i NMS i tillegg til
å være lærer. Marianne er glad i å reise og liker godt å være utenfor allfarvei.

Pris
Flyavgift

22 120,1 620 ,- (kan endre seg)

Totalpris

23 740,-*

Enkeltromstillegg

6 100,-

PRISEN INKLUDERER:
•

Flyreise t/r Trondheim - Bangkok.

•

Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost.

•

All felles transport i Thailand, med minivaner og innenriksfly.

•

Norsk reiseleder.

•

Helpensjon i Thailand.

•

Sightseeing og besøk inkl. inngangsbilletter slik det
fremgår av programmet.

IKKE INKLUDERT:
•

Tips.

•

Drikke.

•

Mat under flyreisene.
Vi tar forbehold om endringer i program, uforutsatte
avgiftsforhøyelser, endringer i flyskatter, valutakurser og
transport kostnader.

15 - 24. februar 2019
Reiseleder: Marianne Bratland Largado

*Pris ved minimum 15 betalende.
Påmelding til Plussreiser:
Web:

www.plussreiser.no/reiser/thailand

E-post:

eksotisk@plussreiser.no

Telefon:

70179000

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no /reiser/thailand eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Bli med på en sydentur utenom den vanlige! Kombiner varme og sol med meningsfylte og gripende møter med
mennesker fra en fremmed kultur. Bli med oss på tur til Thailand! NMS prosjektet “Barn og utdanning” danner
rammen for spennende dager. Du får være med inn til kjernen av hverdagslivet i Thailand sett med barn og
unges øyne, en hverdag NMS og den lokale kirken vil være en del av.
Den Lutherske kirken i Thailand er liten, men likevel livskraftig. Vi skal besøke menigheter og
diakonalt arbeid i pulserende Bangkok og i fredelige Nord-Thailand.

BARN OG UTDANNING
Vår reise starter i storbyen og hovedstaden i Thailand, Bangkok, hvor vi gjennom flere dager skal få stifte nærmere
bekjentskap med Immanuelkirken, NMS sin samarbeidspartner i blant annet driften av daghjem og internat for barn og
unge i Thailand. Immanuelkirkens daghjem drives i kirkens egne lokaler, mens Lovsangshjemmet ligger under en motorveibro i slummen i Klong Toey. Vi skal også besøke Nådehjemmet et sted der enslige, gravide kvinner får bo i en periode
før og etter fødselen. Her får de hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

UTENFOR TURISTLØYPA
Etter noen dager i storbyjungelen går ferden til Nan-provinsen i Nord-Thailand, hvor Lua-folket lever.
Tradisjonelt er de animister som brenner skogen og planter tørrlandsris oppetter fjellskråningen. Her har den
lutherske kirken i Thailand drevet arbeid blant Lua-folket i ca. 15 år og mange menigheter er etablert i området.
For noen år siden ble NMS utfordret til å se om det var mulig å gjøre noe på jordbruksfronten. Vi tar turen til
Ban Den og får se på arbeidet som kirken og NMS støtter her.
VERDIG LIV OG VARIG HÅP
Grip sjansen! Du har sjansen til å komme nærmere kirkens viktigste arbeid. Misjon er ikke gått ut på dato. Bli
med å se at dette virker! Bli med å se at ditt bidrag betyr mye for enkeltmennesker. Meld deg på tur i dag!

Turen dag for dag
Dag 1 Norge - Bangkok
Avreise fra Trondheim. Vi skifter fly i
Oslo.
Dag 2 - Bangkok
Ankomst Bangkok tidlig om morgen.
Vi setter fra oss bagasjen på hotellet.
Så rusler vi oss en tur for å se på
byen.
Om ettermiddagen, sightseeing i
Bangkok: Grand Palace, Emerald
Buddha og Wat Po. Overnatting på
hotell i Bangkok.
Dag 3 og dag 4 - Dagene i Bangkok
NMS har hatt misjonærer i Thailand
siden 1976 og samarbeider med Den
evangelisk-lutherske kirke i Thailand
(ELCT), som ble etablert som selvstendig kirke i 1994. Av Thailands 67
millioner innbyggere er andelen
kristne bare 0,7 %.
I Bangkok deltar vi på gudstjeneste, vi
skal besøke Nådehjemmet, kirkesenteret, daghjemmet til Immanuelkirken og Lovsangshjemmet. Hva vi
skal besøke de ulike dagene er ikke
helt bestemt. Det vi ikke rekker å
besøke disse to dagene, besøker vi
den dagen vi skal returnere til Norge.
Overnatting på hotell i Bangkok.
Dag 5 Bangkok – Bo Kluea
Vi forlater Bangkok tidlig om morgen,
og flyr nordover, målet er landsbyen
Bo Kluea som ligger vakkert til i en
dal i den nordlige delen av Nanprovinsen.
Turen går først fra flyplassen i Nan
med buss opp i fjellene. Vi spiser
lunsj underveis. I løpet ettermiddagen ankommer vi Bo Kluea og
hotellet hvor vi skal overnatte. Vi
sjekker inn og gjør oss kjent i området.

Landsbyen Bo Kluea har vokst opp
rundt to naturlige saltvannsbrønner som har blitt utnyttet i
århundrer hvis ikke årtusen. Vi skal
få lære litt mer om hvorledes de
utvinner salt på den gamle tradisjonelle måten. Overnatting på hotell i
Bo Kluea.
Dag 6 Bo Kluea – Ban Den – Bo
Kluea
Etter frokost, ta vi turen til landsbyen Ban Den hvor vi møter
lokal presten Amnuay. Vi deler
gruppen opp i små grupper og
besøker ulike jordbruksprosjekter.
Felles lunsj i den lutherske kirken.
Før vi returnerer til hotellet
stopper vi ved Sapan fossen. Her
får vi virkelig oppleve hvor grønt
og frodig det er i dette området.
Det er mulig å bade her for de som
ønsker dette. Overnatting på hotell
i Bo Kluea.
Dag 7 Bo Kluea – Nan
Vi forlater fjellet og Bo Kluea. Vi
returnerer til byen Nan. Tur på
byen. Overnatting på hotell i Nan.
Dag 8 Nan – Bangkok
Vi flyr tilbake til hovedstaden.
Overnatting på hotell i Bangkok.
Dag 9 Bangkok - Norge
Vi bruker dagen i Bangkok til å
besøke noe av kirkens arbeid. Sent
på kvelden reiser vi ut til flyplassen
og flyr hjem til Norge.
Dag 10 Ankomst Norge
Avreise fra Bangkok kl 00.20.
Flybytte i Oslo.
Ankomst Trondheim kl 11.05.

Turen bestilles på
plussreiser.no/
reiser/thailand

