Opplevelsestur via Zamosc- Lviv- Krakow

HJELPESENDINGSTUR TIL VEST-UKRAINA
Turteam: Kurt André Henriksen og Kai Even Bjørdal

4.– 15. oktober

Ukraina er et land i brytning mellom øst og vest. Det er et nydelig land som
har svært mye vakkert å vise oss, både naturen og ikke minst menneskene som
bor der.

TURPRIS

Kr 12.950,Enkeltromstillegg: kr. 1.900,Enkeltlugartillegg: kr. 1.100,PRISEN INKLUDERER:
• Busstur m/god turbuss inkl. aircondition
• Overnatting på gode hotell i dbl. Rom
• 11 frokoster
• 8 middager
• 4 lunsjer
• 1 kveldsmat
• Ferjebilletter
• Tolk i Khmelnitskiy
• Kaffe og småkaker når vi raster
IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside eller
på telefon 70 17 90 00.
Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Opplevelsestur via Zamosc - Lviv - Krakow og
Hjelpesendingstur til

Dag 1

Dag 4

Fredag 4. oktober

Mandag 7. oktober

Avreisedag

Zamosc - Khmelnitskiy

VEST-UKRAINA

Bussen går fra Møre til Sarpsborg via
Oslo. I Sarpsborg overnatter vi på Quality
Hotel Sarpsborg.

Vi har kun 65 km igjen til grensen. Etter
grensepasseringen fortsetter vi rett
østover i Ukraina. Vi stopper hos
Valentina som bor på en landsbygd som
heter Kurovicho. Der serverer hun lunsj
til oss, og vi får høre Valentina fortelle fra
arbeidet hun driver for Ukrainahjelpen. Vi
kommer fram til Khmelnitskiy på kvelden,
der menigheten venter på oss med
middag. Overnatting på Hotel Yanisol
sentralt i byen.

Ukraina er et land i brytning
mellom øst og vest. Det er et
nydelig land som har svært mye
vakkert å vise oss, både naturen
og ikke minst menneskene som
bor der.
Plussreiser har de siste 15 årene hatt
hjelpesendingsturer til Ukraina. Vi
reiser til en by i vest som heter
Khmelnitskiy og blir der i 3 hele dager.
I Khmelnitskiy har Plussreiser kontakt
med to baptistmenigheter som vi skal
besøke og bli kjent med. Vi skal også
besøke et barnehjem og en vokseninstitusjon, og vi skal få oppleve at de
har behov for den hjelpen vi kommer
med. Vi vil også reise på landsbygda og
møte mennesker med store hjerter,
men som trenger det meste.

Dag 2

Lørdag 5. oktober
Sarpsborg – Karlskrona
Vi kjører rett sørover, passerer
Svinesund, Gøteborg og Halmstad, så
østover til Karlskrona hvor Stena Lines
”MS Vision” venter på oss. Båtavgang
kl. 21.00 (begge køyer i dbl. lugar på gulvet,
utvendig lugar)

Dag 3

Søndag 6. oktober
Gdynia – Zamosc
Etter frokost på båten, kjører vi
sørøstover til Gdansk og kjører videre
forbi Warszawa, (stopper her for å ta med
de som kommer med fly) før ferden går
videre til Zamosc. Vi bor på Hotel
Mercure som ligger sentralt i denne
fantastiske byen.

Dag 5-7

informasjon om de barneleirene som
Ukrainahjelpen har engasjert seg i, og det
blir god tid til å rusle i byen for å kunne
kjøpe med seg noe spennende hjem igjen.
Det blir altså 3 hele interessante dager i
denne byen.

Dag 8

Fredag 11. oktober

Dag 10

Søndag 13. oktober
Krakow - Berlin (utkant)
(Mulighet for å ta fly hjem igjen fra Krakow).
Vi setter kursen nordvestover mot Berlin.
Vi overnatter på Hotel an der Havel i
Oranienburg som ligger litt nord for
Berlin. Etter en god middag, har vi
turavslutning på hotellet.

Khmelnitskiy – Lviv
Vi setter kursen vestover, og kjører til
Lviv. Her skal vi bruke ettermiddagen i
den fantastiske gamlebyen som Lviv er
kjent for. Byen er med på UNESCOs liste
over verneverdig kultur- og naturarv.
Middag og overnatting på hotell Dnister.

8.-10. oktober
Khmelnitskiy

Dag 9

I Khmelnitskiy har Plussreiser kontakt
med to baptistmenigheter, som vi skal bli
godt kjent med. Vi skal feire gudstjeneste
sammen med dem. De skal videre lage
mye god ukrainsk mat til oss både til lunsj
og til middag. Men vi skal også besøke et
barnehjem og et senter for eldre. Her vil
vi dele ut klær og gaver som vi har med
oss. Vi også skal ut på landsbygda der
mange av de fattigste bor. Vi får

Lørdag 12. oktober

Dag 11

Mandag 14. oktober

NB! Ønsker du å korte ned på
turen så kan du fly til Warszawa
søndag 6. oktober og fly hjem
igjen søndag 13. oktober. Dette
blir da en 8 dagers tur. Ta
kontakt for pris! (avhengig av
flypris ved bestillingstidspunktet)

Berlin - Kiel
Det blir en kort kjøreetappe denne dagen.
Vi kjører opp til Kiel der Color Lines
cruisebåt MS, Color Fantasy, venter på
oss. Båtavgang kl.14.00. Overnatting i
3* innvendig lugar.

Lviv - Krakow
Vi kjører videre vestover og passerer
grensen til Polen og ankommer Hotel
Wyspianskiy i Krakow på ettermiddagen.
Krakow er regnet som en av Europas
vakreste byer, og er også skrevet inn på
UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Hotellet vårt ligger rett ved gamlebyen.
Middagen spiser vi inne i den fantastiske
gamlebyen.

Dag 12

Tirsdag 15. oktober
Hjemreisedag
Vi ankommer Oslo kl. 10.00, og reiser
videre hjemover. Bussen går mot Møre,
og dere som kom med annen transport til
Oslo, bruker denne hjem også.

Turen bestilles på
plussreiser.no
eller på telefon
70 17 90 00

