
Grunnpris per person

kr 12 990,-  

iKKe inKLuDerT singelrom 

BeTALinGsBeTinGeLser Det betales et depositum på kr 2 000,- per person ved påmelding. Hovedfaktura 
forfaller en måned før turen

ForBeHoLD Valuta- og andre prisendringer, bytte av hotell, antall påmeldte personer og ellers andre 
endringer i programmet som oppstår på grunn av lokale forhold.

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

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 
samarbeid med sutukobas Venner som har støttet en rekke prosjekter i landsbyen – alt fra 
bakeri til barnehage og brønnboring.
Aktive Fredsreiser støtter også skolegangen til 200 fadderbarn.

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

– Gambia fra nord til sør
FADDerBArn    suTuKoBA    JAMes isLAnD                                       BAnJuL   KoTu

GAMBiA 
FrA norD 

TiL sØr

16.11.- 2.12.17

tur 6158

GAMBiA
35 Års VennsKAp MeD suTuKoBA• Tur til sutukoba - overnatting i leirhytter

• norsk reiseleder og lokale guider

• overnatting på Hotel Kombo Beach 
 m/frokost



TorsDAG 23. noVeMBer suTuKoBA – KoTu
Avreise tidlig på morgenen fra sutukoba, med ankomst hotellet på ettermiddag/kveld – da blir 
det herlig med en dusj! overnatting på Kombo Beach Hotel. 

FreDAG 24. noVeMBer KoTu 
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på Kombo Beach Hotel. 
Hjemreise for de som bare skal være 1 uke. 

LØrDAG  25. noVeMBer KoTu 
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på Kombo Beach Hotel. 

sØnDAG 26. noVeMBer KoTu
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på Kombo Beach Hotel. 

MAnDAG 27. - TorsDAG 30.  noVeMBer KoTu
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  overnatting på Kombo Beach Hotel.  
Vi kan arrangere ulike utflukter (slik som dagstur til James islands) og ”De hellige krokodiller”  
og andre arrangementer ( utflukter ikke inkl.)

FreDAG 1. DeseMBer BAnJuL – AMsTerDAM (sCHipoL)
Frokostbuffet på hotellet. Vi sjekker ut innen kl. 00.00. 
Flyet går kl 00.00 fra Banjul og lander på schipol kl. 00.00. 
Her sjekker vi inn på hotel (overnatting i dob.rom).

LØrDAG 2. DeseMBer  AMsTerDAM – osLo GArDerMoen
Vi spiser frokost på hotellet før innsjekk. Flyet har 
avgang kl. 10.05 og lander på Gardermoen kl. 11.55.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og datoer.

slaveøya James island

TorsDAG 16. noVeMBer  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).

FreDAG 17. noVeMBer AMsTerDAM – BAnJuL 
Vi spiser frokost på hotellet før innsjekk schipol kl. 00.00. Flyet har avgang kl. 00.00 
og lander i Banjul kl. 00.00. innsjekking på Hotel Kombo Beach.

LØrDAG 18. noVeMBer  KoTu
Frokostbuffet på hotellet. Vi akklimatiserer oss på hotellet og på stranden.
overnatting på Kombo Beach Hotel. 

sØnDAG 19. noVeMBer 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).  
ettermiddagen til fri disposisjon. overnatting på Kombo Beach Hotel. 

MAnDAG  20. noVeMBer KoTu
Frokostbuffet på hotellet. Vi besøker skolen vi er med å støtter -  West African Academy of science 
and Technologi. ettermiddagen til egen disposisjon. overnatting på Kombo Beach Hotel. 

TirsDAG 21. noVeMBer  KoTu – suTuKoBA
Avreise fra hotellet tidlig på morgenen i minibuss. Vi beholder hotellrommene og bagasjen blir 
stående. 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, knek-
kebrø, 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.

onsDAG 22. noVeMBer  suTuKoBA
Vi blir ønsket velkommen av høvdingen, ungdomsorganisasjonen, 
kvinneorganisasjonenen og riskomiteen. Det blir så anledning til å bli med og besøke  
fadderbarna.  eget program for markeringen 35 års vennskap og engasjement blir ettersendt.  
overnatting i leirhytter.


