Liverpool

veiledene pris per person

kr. 2 790,Grunnprisen inkluderer:
• Reiseleder
• Buss til transporter
• Overnatting hotell i 4 netter inkl. frokost

30. april - 4. mai 2017

Ikke inkludert:
Singelrom kr 1 200,Forbehold: Valuta- og andre prisendringer, bytte av hotell, antall påmeldte personer
og ellers andre endringer i programmet som oppstår på grunn av lokale forhold.

Krigsseilernes minnetur

Vi forbeholder oss retten til å kansellere turen hvis vi ikke får nok påmeldte
(min 23 personer)
Viktige frister:
Det betales et depositum på kr 500,- per person. Hovedfaktura forfaller en måned før turen.
Avbestillingsregler:
Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,- pr. pers. Ved
avbestilling mellom 59 – 35 dager før avreise, betales et beløp tilsvarende depositum på turen – ved
avbestilling 34 -15 dager før avreise belastes 50 % av turprisen. Ved avbestilling 14 – 0 dager før avreise/ ved manglende oppmøte/ ved manglende pass e.l. – tilbakeholdes 100 % av turprisen.
Reisevilkår:
På grunn av våre leverandørers salgsbetingelser, er våre regler for avbestilling
avvikende i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
www.aktive-fredsreiser.no/vilkaar.htm

AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE
Fredshuset på Tjenna, Kranveien 4b
Postboks 19, 4951 Risør
Telefon 37 15 39 00
Telefaks 37 15 43 58
Vakttelefon 95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

Aktive Fredsreiser er et reiseselskap som skal bidra til fredsskapende
prosesser gjennom kulturforståelse og respekt for menneskeheten.

5 DAGER
ALBERT DOCK

kRIGSSEILERE

		

BEATLES		

30.4.- 4.5.17
TUR 6111

I’ll see you in Liverpool!
Dette var en hilsen de norske sjøfolkene brukte når de skiltes for å legge ut på en
ny seilas. Og det sier jo noe om Liverpool’s betydning som sjøfartsby.
I april/mai arrangerer Aktive Fredsreiser tur til Liverpool. Dette er en minnetur for
alle de norske sjøfolk som satte livet til på Atlanterhavet under 2. verdenskrig. Men
det er også et forsøk på å hedre de som overlevde, og som har slitt med traumer av
forskjellige slag, og dårlig økonomi fordi de alt for sent fikk utbetalt det de hadde
rettmessig krav på.
Liverpool er fødestedet til Beatles. Byen har en rik maritim historie, enestående
kultur, popmusikk og sportsbegivenheter av verdensklasse. Byen har noen av de
største kunstskatter og noen av de flotteste bygningene i Europa. Byen ligger ved
den berømte elven Mersey. Liverpool har en 800 år gammel skipshistorie som er
dokumentert i Merseyside-skipsmuseum ved Albert Dock.

DAg 1 søndag 30.04.17 oSLO gardermoen - MANCHESTER - LIVERPOOL
Avreise med SAS fra Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 1455 med ankomst
Manchester kl. 1555 (fly ikke inkl.) Her venter reiseleder og buss for å ta oss inn til
vårt hotel i Liverpool. Vi bruker resten av dagen til å bli kjent. Hotellet er sentralt
plassert i Liverpool og det er mange museer i nærheten.
Overnatting på Ibis Styles i Dale Street
DAg 2 mandag 01.05.17 LIVERPOOL
Etter frokost blir det mulighet til å besøke et av de mange museene i Liverpool. Vi
kan anbefale Liverpool War Museum, The Beatles Story, Tate, World Museum og
Merseyside Maritime Museum.
Vi anbefaler også å spasere opp til den storslåtte Liverpool Catheral
Overnatting på Ibis Styles
Dag 3 tirsdag 02.05.17 LIVERPOOL
Frokost på hotellet før vi reiser til Western Approach Museeum. Museet forteller
Liverpools historie gjennom 2 verdenskrig. Her får vi se de hemmelige bunkerne
hvor British Armed Forces planla og kontrollerte blant annet kampen om
Atlanterhavet. Overnatting på Ibis Styles
Dag 4 onsdag 03.05.17 LIVERPOOL
Etter frokost reiser vi til sjømannskirken hvor vi blir tatt imot av husmoren.
Sidsel van der Hagen forteller om faren og leser fra hans bok. Det blir lunsj før
resten av dagen er til fri disposisjon.
Overnatting på Ibis Styles
DAg 5 torsdag 04.05.17 LIVERPOOL - MANCHESTER - OSLO Gardermoen
Frokost på hotellet og noen timer fritid før vi reiser til Manchester for å ta fly hjem.
Avreise fra hotellet i Liverpool ca kl 0930.
Avgang fra Manchester med SAS kl. 1240 og ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen
kl. 1540 (fly ikke inkl.)
.
Vi forheholder oss retten til endring av program, hotell og reiseleder.

