
 
Torsdag 15.2: 
Fra morgenen av besøker vi Ritan Park og gjerne deltar 
på  morgen-gymnastikken og Tai Chi Boxing. Vi  besøker 
videre Hutongene, de gamle boligområdene i byen. Her 
finner vi smale gater og tradisjonelle hus fra Ming- og Qing
-dynastiene.  
Vi spiser lunsj og tar en liten pause i et  tehus. Der får vi 
høre om teens rolle i Kina og hvordan man kan tilberede 
kinesisk te. Peking and-middag om kvelden. 
 
NYTTÅRSFEIRING MED UTSIKT TIL  FYRVERKERI. 
 
Fredag 16.2: 
Fridag som du legger opp eget program og guid kan hjelpe 
med det. 
Felles avskjedsmiddag Kr. 450.– pr prs 
 
Lørdag 17.2: 
Etter  frokost blir det avreise til flyplassen og fly fra Beijing 
kl. 14.50  via København med ankomst Oslo ca 22.00  
 
NB! Tilbudet på fridagen utgjør en ekstra  
kostnad på ca. kr.450,- pr.dag.  

Søndag 11.2: 
I dag skal vi besøke Den Kinesiske Mur. På veien  
stopper vi ved et messing- og kobberverksted ( Cloisonné), der 
de praktiserer en spesiell form for etsing- og fargeteknikk på 
pyntegjenstander av messing. Etter lunsj kjører vi videre til  et 
storslått og historisk møte med DEN KINESISKE MUR. 
Middag på egenhånd. 
 
Mandag 12.2: 
Fridag med tilbud om ekstraprogram: Det nye 
kultur og musikkhuset, Folkekongressen,  
Matmarked og privat hjemmebesøk. 
Vi besøker silkemarkedet. 
Middag på egenhånd. 
 
Tirsdag 13.2: 
Fridag med tilbud om ekstra  program hvor vi besøker et  
medisinsk senter med presentasjon av østens medisin. 
Beijing Exebition Hall og silkebutikk med demonstrasjon. 
Middag på egenhånd. 
 
Onsdag 14.2: 
I dag skal vi besøke området for de Olympiske lekene i 2008. 
Her får vi oppleve ”Fugleredet” og ”Vannkuben” på nært 
hold. Etterpå fortsetter vi til Sommerpalasset, som ligger litt 
utenfor sentrum. Her tilbrakte keiserfamiliene i Qing-dynastiet 
hete sommerdager i vakre omgivelser, hvor  hagen er bygget i 
fin harmoni med landskapet rundt. Lunsj. Perlefabrikk. 
Middag og etterpå Kinesisk Akrobatikk-show. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORKURS HOLDES PÅ DIAKONHJEMMET I OSLO 
 
Tirsdag 30.november kl 18.00-22.00 
Forfatter og ”Kinakjenner” Torbjørn Færøvik foreleser 
om Kina. Om vaksiner, pass og visum.  
 
Torsdag 4.januar  kl18.00- 22.00 
Gjennomgang av hele turprogrammet. TA MED PASS! 
Om handel og pruting. Praktisk før reisen. 
 
Torsdag 8.3. 18.00-22.00 
Oppsummering og evaluering.  
 
Torsdag 8.2: 
Avreise fra Oslo kl 18.00 via København. 
Ankomst Beijing kl.12.00 neste dag. 
 
Fredag 9.2: 
Etter ankomst på flyplassen kjører vi til sentrum og  
innkvartering på Beijing International Hotell. 
Om kvelden blir det middag. 
Omvisning på hotellet og orientering om videre opplegg. 
 
Lørdag 10.2: 
Vi starter dagen med å besøke Tian’anem eller den  
Himmelske Freds Plass, som Mao utvidet i 1951 til å bli 
verdens største åpne plass. Her finner vi også  
Maos mausoleum.  
Deretter går vi inn i Den Forbudte By  med sine 9999 rom. 
Den ble satt på UNESCOs liste over Verdensarven i 1987, 
og spilte en hovedrolle i filmen ”Den siste keiseren”.  
Etter lunsj besøker vi  Himlenes Tempel.  
Kung Fu show og middag om kvelden.  
 
Tilbud om skreddersøm -dress, kjole m.v. på hotellet. 

PROGRAM FOR TUREN 

 
VELKOMMEN SOM DELTAKER  HOS OSS! 

 



 

UTLEIE: 
Du kan leie lokaler hos oss! 

Åremål, bryllup, konfirmasjon eller lignende: 
Overnattingsmuligheter for grupper! 

 
 

SKOLEEIER: 
Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule, hvor styret 

er satt sammen med en representant fra  
Stiftelsen, Rogaland fylkeskommune,   

Elevlaget, kontorsjef  
og rektor. 

Organisasjonsnummer: 871529922. 

 

VELKOMMEN TIL 
KARMØY FOLKEHØGSKULE 

SIGBJØRN TOSKEDAL 

REKTOR 

Turen / kurset er i samarbeid med  
 Escape Travel som er medlem av  

  Reisegarantifondet. 

DETTE ER INKLUDERT I PRISEN 
PÅ KR. 16.500 

Flybillett t/r  Oslo - Beijing -  m/SAS, 
       flyskatt, visum, all transport i Beijing,  

inngangspenger og guiding.      
Opphold på Beijing International Hotell, 5 stjerner , 

midt i byens sentrum, 
2-3 måltider de fleste dagene, forkurs på  

 DIAKONHJEMMET I OSLO med servering. 

Følgende kommer i tillegg: 
Enkeltromstillegg kr.3280-,  
tips til guide og sjåfør 250,-. 

Ekstratilbud på fridagen 
(se program) 

Eventuelle vaksinasjoner og  forsikringer. 
Påmelding: så lenge det er ledige plasser 
Plassen er sikret når du har meldt deg på til  

folkehøgskolen på tlf. 52 84 61 60 samt  
betalt depositum på kr. 2.000,- til  

konto. 3361.05.02569 

Depositum  betales ikke tilbake ved 
avbestilling. Egne avbestillingsregler gjelder. 

Det tas forbehold om uforutsette  
programendringer /utgifter. 

Karmøy Folkehøgskule kombinerer turen med  
voksenopplæring. Inkludert i prisen er derfor  

samlingene på DIAKONHJEMMET I OSLO før og 
etter  turen. 

Dette er vår 83.tur til KINA, og over 2500 har nå 
vært med oss. 

TELEFONER: 
Administrasjon: 52 84 61 60 

Utleie:  52 84 61 65 

Kontaktlærer: 52 84 61 70 

Telefax:  52 84 61 61 

E-post: adm@karmoy.fhs.no 

E-post: rektor.karmoy.fhs@gmail.com 

Hjemmeside: www.karmøy.fhs.no 

Besøksadresse: 

 Austre Karmøyveg23-37 4250 Kopervik 

 BLI MED TIL DEN STERKT  
VOKSENDE  

VERDENSBYEN  

BEIJING  

Kinesisk nyttårsfeiring 15. februar 

8. - 17. februar 2018 
Reiseleder:  

Kjell Arne Medhaug   
 kjell.arne@medhaug.no 

TLF: 97077425 el. 
0086-13522154391 (i Kina) 

Nina Lisbeth Knudsen Bjørlo 
nina.bjorlo@politiet.no 

Tlf.95119476 
 


