Boliviafamilien
- ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Sandnes, 15.05.08

REISERUTE BOLIVIATUREN 2008
Her følger en oppsummering av hvordan reiseruten ser ut pr. i dag. Den blir garantert både opplevelses- og
minnerik!
Merk at det kun er Øyvind og Frode som må gjennom hele programmet, mens alle andre kan plukke og velge
ettersom man ønsker. Da er det greit å vite hvor vi har tenkt å være når, og det fremgår av denne oversikten.

Dato
Tor 25.9.
Lør 27.9.
Søn 28.9.
Man 29.9.
Tir 30.9.
Ons 1.10.
Tor 2.10.
Fre 3.10.
Lør 4.10.
Søn 5.10.
Man 6.10.
Tir 7.10.
Ons 8.10.
Tor 9.10.
Fre 10.10.
Lør 11.10.
Søn 12.10.
Man 13.10.
Tir 14.10.
Ons 15.10.
Tor 16.10.
Fre 17.10.
Lør 18.10.
Søn 19.10.
Man 20.10.
Tir 21.10.
Ons 22.10.
Tor 23.10.
Fre 24.10.
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Program
Avreise fra Sola. Overnatting i London og så videre via Miami og La Paz til Cochabamba *)
Ankomst Cochabamba
Besøk ved pikehjemmet Evangelina Booth og tur med alle barna til Taquiñaparken
Dagsenteret Catalina Booth på dagen, og fest på Corazon Grande Casa Baste Fanebust på
ettermiddag/kveld
Besøk av dagsenteret Parotani. Alternativt utflukt til saltørkenen Salar de Uyuni.
Besøk av dagsentrene Ushpa Ushpa, La Roca og Huayra Khasa
Tur til jungelen i Chapare
Tilbake fra jungelen
Besøk på guttehjemmet Oscar Ahlm
Fly til La Paz
Besøk på guttehjemmet Viacha på Altiplano.
Besøk på barnehjemmet Refugio del Amor og dagsentrene Achachicala og El Tejar. Disse
ligger i La Paz.
Chacaltaya-isbreen og sightseeing i La Paz
Besøk ved dagsentrene Lacaya og Tiahuanacu som ligger ute på Altiplano.
Tur til Titicacasjøen med overnatting på Isla del sol (soløyen)
Tilbake til La Paz
Besøk på dagsentrene Yaurichambi og Corquemaya (Altiplano).
Fly til Sucre. På ettermiddagen besøker vi dagsenteret Batallon Colorados.
Besøk ved dagsenteret Pokonas
Tidlig avreise til Potosi hvor vi besøker dagsenteret Maria Christina og følger fremdriften
ved vårt nye barnehjem!
Vi besøker de berømte gruvene i Cerro Rico. Retur til Sucre.
Fly til Tarija.
Besøk på dagsenteret Casa Elisabeth. På ettermiddagen besøker vi områdets vingårder.
Ledig dag. På kvelden flyr vi til Santa Cruz.
Vi besøker dagsenteret Primero de Mayo.
Fly til Trinidad, det flomrammede området ved Amazonas. Møte med borgermesteren, og vi
antar at man har en hensikt med vårt besøk her…
Båttur i Amazonas (bielven Mamore)
Fly til Santa Cruz
Retur til Norge.

Telefon: 51628736, Fax 51628023
Mobil: 91362800
E-mail: info@boliviafamilien.org

WEB: www.boliviafamilien.org
Bank: 5343.20.53780

Et forslag til flyreise er som følger:
Til Bolivia
•
•
•
•
•

SAS SK4627 fra Stavanger Sola kl 1750 til London (Heathrow) kl 1850
Overnatting i London
American Airlines AA57 fra London kl 0955 til Miami International kl 1420
American Airlines AA922 fra Miami kl 2320 til La Paz kl 0540
Aerosur 5L 111 fra La Paz kl 0700 til Cochabamba kl 0735

Fra Bolivia
•
•
•

American Airlines AA 922 fra Santa Cruz kl 0920 til Miami kl 1605
American Airlines AA 56 kl 2125 til London Heathrow kl 0945
SAS SK4630 fra London kl 1205 til Stavanger Sola kl 1455

Pris ca. kr 11.231 inkl. skatter og avgifter, pluss eventuell overnatting i London. Her kan vi foreslå to hoteller
like ved flyplassen. Jurys Inn Heathrow kr 704/kr 870 for enkeltrom/dobbeltrom med frokost, og Park Inn med
kr 1.075/1.292 med frokost.
Det som er merket i rødt behøver ikke være aktuelt for de som reiser fra andre steder i Norge enn Sola. Fra
Oslo vil jeg for eksempel anta at man kan slippe overnattingen i London. Merk også at det er mulig å ta noen
dager i Miami på returen uten at dette fordyrer flyreisen. Det går daglige fly til London.
NB! Det finnes en rekke andre muligheter. Men ovennevnte er rimelig og innebærer færre hopp og mindre
venting enn mange andre, og er dermed den løsningen som er booket av Øyvind og Frode.
Alle faddere i Boliviafamilien og andre som er interesserte i vårt arbeid er hjertelig velkomne til å delta på turen.
Vår kontaktperson for flyreisen til og fra Bolivia samt hotell i London er VIA Travel Stavanger ved Else Rugård,
tlf. 51444420, epost else.rugaard@ferieverden.no . Innenlands bestiller Siw Broman billetter for oss,
siw832001@yahoo.se
Samtidig må vi påpeke at dette ikke er en gruppereise i annen betydning enn at vi med glede reiser flere i lag
og ser frem til å dele opplevelsene med dere. Bolivia er et land utenfor allfarvei, og vi har begrensede
muligheter til å fungere som reiseledere underveis. Vi kommer dog til å sørge for transport og overnatting for
de som reiser med oss (Øyvind, Frode og Siw). De som forventer et skreddersydd cruise med alle detaljer
tilrettelagt er herved advart – og de eventyrlystne beroliget!

Vennlig hilsen
Boliviafamilien

Øyvind og Frode Fanebust

PS:
Vi bruker ikke en krone av fadderpengene til dekning av reisen. Derfor ber vi de som har anledning til å støtte
oss med reisepenger gjøre det til vår reisekonto 9713 55 32820 (merkes ”Bolivia reisekonto”). Alle bidrag
mottas med takk, og til gjengjeld lover vi et reisebrev det vil svinge av..!

