
GRUNNPRIS PER PERSON

kr 12 990,-  

IKKE INKLUDERT 
• Tillegg singelrom kr 4 000,- 
• Fly t/r Oslo/Kjevik - Amsterdam 
• Diverse utflukter utover det som er spesifiert under ”inkludert i grunnprisen”
 
BETALINGSBETINGELSER Det betales et depositum på kr 2 000,- per person ved påmelding. Hovedfaktura 
forfaller to måneder før turen.

FORBEHOLD valuta- og andre prisendringer, bytte av hotell og ellers andre endringer i programmet som 
oppstår på grunn av lokale forhold.

AVBESTILLINGSREGLER På grunn av våre leverandørers salgsbetingelser, er våre regler for avbestilling  
avvikende i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Ved avbestilling frem til 45 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus et gebyr 
på kr 2 000,- pr person og eventuell avbestillingsforsikring. Ved avbestilling etter at det er mindre enn 15 
dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang, gis ingen refusjon.

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

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.  
Ta kontakt for mer informasjon.

GRUNNPRISEN INKLUDERER:

• Fly t/r Amsterdam – Banjul (Gambia)

• Overnatting på Hotel Kombo Beach  

     i dobbeltrom m/frokost

• Norsk reiseleder og lokale guider

– Gambia fra nord til sør
FADDERBARN    SUTUKOBA    JAMES ISLAND                                       BANJUL   KOTU

GAMBIA 
FRA NORD 

TIL SØR

17. NOVEMBER 
- 3. DESEMBER 

2019 

tur 7072

GAMBIA
17. NOVEMBER - 3. DESEMBER

• 2 overnattinger på hotel ved  

    Amsterdam flyplass (dobbeltrom)

• Tur til Sutukoba - overnatting i leirhytter

AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE 
Fredshuset på Tjenna, Kranveien 4b
Postboks 19, 4951 Risør
Telefon 37 15 39 00
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.



DAG 8 SØNDAG 24.11.19 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. 

DAG 9 - 14 MANDAG 25.11.19.19 - LØRDAG 30.11.19 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.)

DAG 15 SØNDAG 1.11.19 KOTU KOTU
Frokostbuffet på hotellet. Dagen til egen disposisjon.  Vi handler inn de siste souvenierer til å ta 
med hjem.  Overnatting på Kombo Beach Hotel.

DAG 16 MANDAG 2. DESEMBER BANJUL – AMSTERDAM (SCHIPOL)
Frokostbuffet på hotellet. Vi sjekker ut innen kl. 1000.  Vi blir hentet av buss, som fraktere oss til 
flyplassen. Flyet går kl 1400 fra Banjul og lander på Schipol kl. 2150. 
Her sjekker vi inn på Ibis Schiphol Amsterdam Airport Hotel (overnatting i dob.rom).

DAG 17 TIRSDAG 3. DESEMBER  AMSTERDAM – GARDERMOEN/
KJEVIK
Vi spiser frokost på hotellet før innsjekk. Flyet har avgang kl. 1005  
og lander på Gardermoen kl. 1155. (Alternativ reise fra Schipol 
kl. 1210 og ankomst Kjevik kl. 1335).  (fly ikke inkludert)
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

* Det blir arrangert ulike frivillige utflukter (ikke inkl.) de dagene 
vi har til egen disposisjon. Slik som skolebesøk, marked, båttur,  
James Islands, krokodiller og mye annet. Reiseleder er også
behjelpelig med tips.

Slaveøya James Island

DAG 1  SØNDAG 17.11.19 GARDERMOEN/KJEVIK – AMSTERDAM (SCHIPOL)
Vi reiser fra Gardermoen med KLM kl. 1240/kl. 1855) og lander på Amsterdam Schipol kl. 1435/kl. 
2055. (Alternativ reise fra Kjevik kl 1405 og ankomst Schipol kl 1535).  (fly ikke inkludert). 
Vi tar shuttlebuss bort til Ibis Schiphol 
Amsterdam Airport Hotel og sjekker vi inn (overnatting i dobbeltrom).

DAG 2 MANDAG 18.11.19 AMSTERDAM SCHIPOL - BANJUL (GAMBIA)  - KOTU
Vi spiser frokost på hotellet før innsjekk Schipol kl. 0500. Flyet har avgang kl. 0700 
og lander i Banjul kl. 1320. Det står buss å venter på oss, som frakter oss til hotellet. 
Innsjekking på Hotel Kombo Beach.

DAG 3  TIRSDAG 19.11.19 KOTU
Frokostbuffet på hotellet. Vi akklimatiserer oss på hotellet og på stranden.
Overnatting på Kombo Beach Hotel. 

DAG 4 ONSDAG 20.11.19 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. 

DAG 5 TORSDAG 21.11.19 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. 

DAG 6  FREDAG 22.11.19 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, knekkebrø, 
tubeost, kaffe/teposer, sukker og våtservieter. Reisen er lang, spennende og med mange opplevel-
ser. Når vi ankommer Sutukoba blir vi innkvartert i leirhytter. Ta med egen mat.

DAG 7  LØRDAG 23.11.19 SUTUKOBA
Vi blir ønsket velkommen av høvdingen, ungdomsorganisasjonen, 
kvinneorganisasjonenen og riskomiteen. Det blir så anledning til å bli med og besøke  


