
Grunnpris per person

kr 11 990,-  

BeTALinGsBeTinGeLser: 
Det totale beløpet må betales ved påmelding.
Forbehold om prisøkning ved sen påmelding.

AnBeFALT vAksine: Ta kontakt med nærmeste vaksinasjonskontor 
– malaria, hepatitt A, poliomyelitt, difteri/tetanus, gulfeber.

ForBeHoLD: valuta- og prisendringer, bytte av hotell og endring av programmet og dato.

viLkÅr: www.aktive-fredsreiser.no/vilkaar.htm

DeTTe er en unik Tur! vi besøker det afrikanske kontinent og blir kjent med folket. 
ikke minst i landsbyen sutukoba langt inne i Gambia. Aktive Fredsreiser har et samar-
beid med sutukobas venner som har støttet en rekke prosjekter i landsbyen – alt fra 
bakeri til barnehage og brønnboring.

AkTive FreDsreiser TrAveL For peACe
Fredshuset, kranveien 4B, postboks 19, 4950 risør
telefon 37 15 39 00, telefaks 37 15 43 58, mobil 95 23 81 99
kontakt kontor@aktive-fredsreiser.no
www. aktive-fredsreiser.no

Grunnprisen inkLuDerer:

• Fly t/r Gardermoen – Amsterdam 

• 2 overnattinger på hotel ved  

    Amsterdam flyplass (dobbeltrom)

• Fly Amsterdam – Banjul t/r

• norsk reiseleder og lokale guider

• overnatting på Hotel kombo Beach 
 m/frokost

ikke inkLuDerT:

• singelrom 

• Diverse utflukter

• Tur til sutukoba 

– Gambia fra nord til sør
FADDerBArn    suTukoBA    JAMes isLAnD                                       BAnJuL   koTu

GAMBiA 
FrA norD 

TiL sØr

Tur nr.
5944

14 dager

GAMBiA
3. MArs – 16. MArs 2017



FreDAG 10. MArs  suTukoBA
vi blir ønsket velkommen av høvdingen, ungdomsorganisasjonen, kvinneorganisa-
sjonenen og riskomiteen. Det blir så anledning til å bli med og besøke fadderbarna. 
overnatting i leirhytter.

LØrADG 11. MArs  suTukoBA – koTu
Avreise sutukoba kl. 05.00. Ankomst hotellet ca. kl. 18.00 – da blir det herlig med en dusj! 
overnatting på hotell.

sØnDAG 12. MArs  koTu 
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på hotell.

MAnDAG 13. MArs koTu
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på hotell.

TirsDAG 14. MArs
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på hotell.

onsDAG 15. MArs  BAnJuL – AMsTerDAM (sCHipoL)
Frokostbuffet på hotellet. vi sjekker ut innen kl. 12.00. 
Flyet går kl 16.00 fra Banjul og lander på schipol kl. 23.30. 
Her sjekker vi inn på hotel (overnatting i dob.rom).

TorsDAG 16. MArs  AMsTerDAM – osLo GArDerMoen
vi spiser frokost på hotellet før innsjekk. Flyet har 
avgang kl. 10.20 og lander på Gardermoen kl. 12.10.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og datoer.

Fredshuset i Gambia.

slaveøya James island

FreDAG 3. MArs  GArDerMoen – AMsTerDAM (sCHipoL)
vi reiser fra Gardermoen med kLM kl. 19.00 og lander på Amsterdam schipol kl. 20.55. Her 
sjekker vi inn på hotell (overnatting i dobbeltrom).

lLØrDAG 4. MArs  AMsTerDAM – BAnJuL 
vi spiser frokost på hotellet før innsjekk schipol kl. 07.00. Flyet har avgang kl. 09.00 
og lander i Banjul kl. 15.00. innsjekking på Hotel kombo Beach.

sØnDAG 5. MArs  koTu
Frokostbuffet på hotellet. vi akklimatiserer oss på hotellet og på stranden.
overnatting på hotell.

MAnDAG 6. MArs  koTu
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon. overnatting på hotell.

TirsDAG 7. MArs  koTu – BAnJuL
Frokostbuffet på hotellet. utflukt til Banjul med besøk på nasjonalmuseet og 
Albert Marked. vi handler gaver som vi skal ha med til sutukoba. (utflukt ikke inkl). Deretter 
blir det mulighet for de som ønsker å besøke 
“De hellige krokodiller” og klappe Charlie (utflukt ikke inkl). 
ettermiddagen til fri disposisjon. overnatting på hotell.

onsDAG 8. MArs  koTu
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon. overnatting på hotell.

TorsDAG 9. MArs   koTu – suTukoBA (tur til sutukoba ikke inkludert)
Avreise fra hotellet kl. 06.00 i minibuss. vi beholder hotellrommene og bagasjen blir stå-
ende. pakk bare det du trenger i landsbyen, gjerne i en bag det ikke er så farlig med. Det er 
mye støv underveis. Husk å ta med lommelykt, vannflasker, toalettpapir, malariatabletter, 
knekkebrø, tubeost, kaffe/teposer, sukker og våtservieter. reisen 
er lang, spennende og med mange opplevelser. når vi ankommer sutukoba blir vi  
innkvartert i leirhytter. Ta med egen mat.


