Hjelpesendingstur
til Vyborg
06.-14.11.17
Teknisk Reisearrangør på turen:

Hjelpesendingstur til Vyborg
For 23. år på rad reiser vi på nabobesøk i øst. Dette er en
hjelpesendingstur, en tur som gjør noe med deg….
Vi skal besøke alle våre prosjekter der borte:
- Evangeliesentrene for menn og kvinner
- Baptistkirken med sine mange arbeidsgreiner
- Pastor Valera med sine mange engasjement
- Barnehjemmet ”LIFE” i St. Petersburg
- Vyborg kristne senter,
- Barnearbeiderne Olec og Ira.
I år trengs det et håndslag til våre naboer mer enn på lenge.
Vi skal derfor besøke flere fattige, - enslige og familier.
Du får oppleve litt av gleden ved å være på hjelpesendingstur.
Gleden ved å gi våre naboer i øst et varmt håndslag.

Velkommen på en annerledes tur!
Turledere:
Mørebussen:

Jostein Mulelid og Jon Teigen

Bergensbussen:

Magnhild Turøy og Johannes Stokke

Sørlandsbussen:

Birgit Korsvik og Alf Steinar Stangenes

Turprogram:
Dag 1 - Mandag 06/11
Mørebussen kjører fra Ålesund (Vika-Kroken) 09.00 og fra Åndalsnes 10.30.
Bergensbussen kjører fra Blomsterdalen 07.15. Ferje fra Halhjem 08.00. Sandvikvåg 08.40.
Leirvik 09.00. Turen går over Haukeli til Oslo.
Sørlandsbussen kjører fra Åseral 11.00 og Kristiansand (Busst.) 13.00 Påstigning underveis
etter avtale på alle tre kjørerutene. Bussene ankommer Gardermoen mandag kveld ca. 20.00.
Enkel servering og overnatting på Scandic hotell Gardermoen.
Dag 2 - Tirsdag, 07/11
Oslo-Stockholm
Avreise fra hotellet 06.00. (NB! Påstigende passasjerer i Oslo møter på Gardermoen). Turen
går østover via Ørje til Ørebro og Stockholm. Båtavgang med Viking Line 16.45.
Dag 3 - Onsdag, 08/11
Helsinki-Vyborg
Vi ankommer Helsinki 09.10 (lokal tid + 1 time). Vi kjører direkte til den russiske grense
ved Valimaa. I Vyborg skal vi bo fem netter på Drusba hotel.
Dag 4.-7 - Torsdag til Mandag
Torsdag starter vi med utkjøring av varer. Vi besøker Baptistkirken og Vyborg kristne
senter.
Fredag formiddag går turen til evangeliesentrene ”Håpets Hus” og ”Betesta”. Om ettermiddagen besøker vi fattige familier med matkasser og gaver. Jubileumsfest om kvelden.
Pastor Valera ønsker å markere at vi har drevet Evangeliesenter i 10 år, - og at over
100 kvinner og menn har blitt kristne! Dette blir en jubelkveld.
Lørdag tilbyr vi dagsutflukt til St. Petersburg for dem som ønsker det. Utfluktspris kr.
490,-. Vi besøker Vinterpalasset (alternativt Isaakkatedralen) og barneheimen LIFE. Lunsj
også inkl.
Søndag deltar vi på gudstjenesten i Baptistkirken. Om kvelden blir det avslutningsfest med
middag på hotellet sammen med vår russiske venner. Pris ca. 25 euro pr. pers.
Dag 8 - Mandag, 13/11
Avreise fra Vyborg 09.00. Kort bysightseeing i Helsinki før båtavgang med Viking Line
17.30. Turavslutning om bord om kvelden.
Dag 9 - Tirsdag 14/11
Turen går direkte hjemover til Norge. Lunsjstopp i Ørebro og shoppingstopp i Tøcksfors.
Sørlandsbussen kjører via Oslo direkte til Kristiansand. Ankomst ved midnatt.
Mørebussen kjører til Hamar og overnatter på Scandic hotell.
Bergensbussen kjører til Seljord og overnatter på Seljord hotell.
Dag 10—Onsdag 15/11
Mørebussen kjører fra Hamar til Sunnmøre.
Ankomst Vika-Kroken ca. kl. 17.00
Bergensbussen kjører over Haukeli og via Stord til Bergen. Ankomst Blomsterdalen ca.
17.00.

Turfakta fra:

8—(10) dagers tur
Turpris fra
MIDT-NORGE (10 dager) ..……….7.950,SØRLANDET (9 dager)…………….7.450,VESTLANDET (10 dager)………….7.950,OSLO (8 dager)…………………… ..6.950,Tillegg:
Visumkostnader:
Enkeltrom på hotell pr. natt
Enkeltlugar pr. natt:
Dagsutflukt til St. Petersburg
Avslutningsfest i Vyborg

615,350,450,490,ca. 25 Euro pr. person

Turprisen inkluderer:
Bussrundturen i topp moderne turistbuss
5-7 hotellovernattinger i delt dobbeltrom med dusj/WC inkl. frokost (avhengig av
avreisested dvs. turlengde)
2 overnattinger i delt innvendig dobbeltlugar med dusj/WC
Fergebilletter i Norge
Reiseledertjenester
Ikke inkludert:
Frokost og Middag på Viking Line
Drikke til måltidene, middagene i Vyborg
Dagsutflukt til St. Petersburg
Visumkostnader

Reise– og avbestillingsforsikring

Forbehold

Vi må ta forbehold om prisjustering pga. ustabile valutakurser

PÅMELDING til Plussreiser 70 17 90 00
For spørsmål vedr. Vyborghjelpen, ta kontakt med:
Jon Teigen– mobil: 90069439

Teknisk Reisearrangør på turen:

