Studie-tur til ESTLAND
22-28 okt 2019
Bistandsklassen ve Fredly folkehøgskole har i mange år hatt en tur til Estland. Klassen i år er
har ikke så mange studenter som tidligere. Derfor ønsker vi å åpne opp for andre til å bli med
på turen, ca 10 pers.
Busstur for ca30 pers og vi tar med 5 m3 JULEPAKKER, klær og div til Estland, med
stopper i Narva og Tallinn.
Innformasjon om de stedene vi skal besøke finn du mye på hjemmesiden.
estlandsforeningen.no
. Tirsdag 22. Ca 21.30 Avreise fra Fredly folkehøyskole. Stopper på Kvål , så kjører vi over Røros.
Videre mot Stockholm
Onsdag 23.
Torsdag 24

KL 17,45 Avgang med ferge MS Victoria med B4 lugarer og frokost.
KL 10,45 Ankomst Tallinn. Besøke Peeteli Barnehjem i Tallinn Besøke Diakonisykehuset i
Tallinn med julegaver og sang i avdelingen. Deretter videre til Village of Hope rehab senter
for rus og alkohol 40 km vest for Tallinn. Ca kl 17,00 avreise til Narva og middag og
overnatting i hotell Inger i Narva

Fredag 25
Undervisning og tid sammen med staben på Mercy senter. Anatoly sitt arbeid med barn og
vanskeligstilte familier i Narva. Besøk familier i leilighetene. Middag og
overnatting i hotell Inger i Narva
Lørdag 26.
kl 11.30 Vi drar til Mercy center for å ha hobbyverksted og en samling sammen med barna til
ca kl 15. kjører til Tallin for overnatting i Hotell Tallink Express Tallinn
Søndag 27

Tid på byn i Tallinn
KL.18.00 Ferge MS Baltic Queen Tallinn- Stockholm med lugarer og frokost.

Mandag 28. KL.10.30 Ankomst Stockholm. Vi kjører samme vei tilbake som da vi kom.
Ca 24,00 Trondheim.
Pris

4000 Nkr. Inkluderer buss, ferge, lugar og opphold i Estland.
Frokost på ferga fra/til Stockholm er med i prisen.
Ikke inkl. mat i Sverige.

Påmelding

Helst før 20 sept til Ivar Dahle pga. lugarbestilling på ferga.

Forsikring

Dersom du ikke har reiseforsikring ta kontakt.

Betaling

Estland Transportkonto.
Konto. 86018606749

Ta med
Valuta
Spørsmål??

Innen 1okt 2019

Gyldig PASS.
EURO. Nkr kan veksles på ferga og i Tallinn
91707747 Ivar Dahle

