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Kina-tur

Opplev århundrets totale solformørkelse
- og Kinas store kultur- og naturskatter
Onsdag 22. juli 2009 inntreffer den største totale solformørkelsen i
dette århundret. Den vil være synlig langs en smal korridor som
beveger seg rundt halve jorden. Dette vil være et spektakulært skue
som begynner utenfor kysten av India kl 00:51:17 GMT og ender i
Polynesia kl 04:19:26 GMT. Maksimumseklipsen er kl 02:35:21 GMT hvor
maksimum lengde av totaliteten når utrolige 6 minutter og 39 sekunder.
Formørkelsen krysser rett over Kina til kysten i provinsen Zhejiang
rundt kl 01:40 GMT. På dette tidspunktet er bredden opp til 249 km og
solformørkelsen varer hele 5 minutter og 56 sekunder.
Vi har funnet det best egnede stedet å se solformørkelsen, nemlig
Huzhou i provinsen Zhejiang. International Astronomical Union (IAU),
med bl.a. formann for solformørkelsesgruppen, sjefsforsker i Kinas
Nasjonale Astronomiske Observatorium og Beijings observatoriesjef,
kartla i mars 2007 stedet for solformørkelsen og annonserte offisielt
Huzhou som det beste stedet å se dette fantastiske fenomenet 22. juli
2009. Det er også hit de vil ta med seg sin gruppe sammen med utstyr
på over et tonn.
Det vil ikke finnes en lengre total solformørkelse før 13. juni 2132,
så gå ikke glipp av denne sjansen!

Vi arrangerer to flotte turer til Kina i denne forbindelse.
Disse turene har én dag viet selve solformørkelse, men har ellers
mindre fokus på astronomi.
Turene passer for folk som vil oppleve den totale solformørkelsen, men
som ellers ønsker en opplevelsestur til Kina med fantastiske kulturog naturopplevelser:
Tur 1: 18. - 26. juli 2009 - med Shanghai, Suzhou og Beijing
Tur 2: 18. juli - 1. august 2009 - med Shanghai, Suzhou, Guilin, Xi'an
og Beijing
Turene er tilgjengelige med avreise fra enten Oslo/Gardermoen eller
Stavanger/Sola. Husk derfor å merke påmeldingsskjema med både
tur-nummer og ønsket flyplass for avreise!
Last ned de fullstendige programmene i pdf-format

Påmeldingsskjema
Reisevilkår
Tur 1 fra Stavanger Sola
Tur 1 fra Oslo Gardermoen
Tur 2 fra Stavanger Sola
Tur 2 fra Oslo Gardermoen
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