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Fortsæt og se de mange
spændende rejsetilbud
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Med vind i håret og
sommerfugle i maven
Sådan er det tit, når man skal ud at opdage ”nyt land” – også selv om man har
været der før. For der er altid noget nyt
at se på og opleve….

Tallinn i Dannebrog
I starten af august var People to People
Syd af sted til Estland, Tallinn, i anledningen af 800 året for Dannebrog, der
faldt ned, så Valdemar Sejr kunne vinde
over esterne.

Næste gang
I juni 2021 bliver der endnu en tur til Tallinn.
Denne gang vil den gå via Riga i Letland. Her får vi 2 dage, og tager med
bus op til Tallinn. En tur på 4-5 timer,
som giver et fantastisk billede af landskabet i Baltikum. Og hvor meget skov
der er…
Ud over at få set rigtig godt på Tallinn,
som er en smuk, spændende og dejlig
by, bliver der også en heldagstur til Finlands hovedstad, Helsinki. Den ligger
kun 2½ times sejltur fra Tallinn – med
flere daglige afgange.

**********

Albanien i lun
septembersol

De bærer heldigvis ikke nag!
Det var en spændende og lærerig tur,
fordi Ruta Pels har en enorm viden om
Estlands og Baltikums historie og udvikling, er en god formidler – også af hvordan hverdagen er for mange estere og
en god guide. Hun er præsident for People to People.
Vi var både i parlamentet, i de lange
tunneller under højene, med guide i den
gamle by, så hvor Dannebrog faldt ned
(!) og Rosenhaven, som Dronning Margrethe åbnede – var på den store og
meget smukke skovkirkegård, hvor
mange politikere, forfattere, komponister
og andre kunstner ligger begravet sammen med andre estere…

I slutningen af september tager vi
(Chapter Syd) så af sted til Albanien,
hvor der stadig er varm sommer, så vi
kan nyde september solens lune stråler.

Vi bliver indkvarteret privat i både hovedstaden Tirana og i det sydligste Albanien tæt på den græske grænse. Vi
flyver til Tirana, hvor vi har første nat på
hotel. Dagen efter kører gennem et
smukt landskab ud til bjergbyen Kruja
og dens spændende markeder, senere
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til stranden ved Durres, til UNESCObyen Gjiorkastra, til badebyen Sarandë
og på heldagstur til den græske ø Kurfu.
Vores guide under hele opholdet er Merita Meko og dansk rejseleder er Anna
Marie Bohsen.
Turen er på 9 dage.
**********

Vi udforsker hele Cape halvøen sammen med en kyndig lokal guide, der taler engelsk. Og vi hilser på små sydafrikanske pingviner, aber og får indsigt i
opdræt af strudser og smager på vin i
De 7 Søstres Vingård, kører med veterantog ud på landet og fodrer elefanter.

Farverige Sydafrika

Yderligere information hos Anna Marie
Bohsen,

besøger vi i februar-marts 2020, og der
er få ledige pladser tilbage.

mail: anma@post12.tele.dk
mobil. 2532 8826.

Turen er 18 dage og har det hele: Vi
mødes med sorte og hvide familier – og
oplever en storslået natur, tager på safari og bader i Det indiske Ocean.

Kiev – Juni 2020
Kiev og People to People i Ukraine besøges for første gang og vi er heldige,
at Hanna Budivska kan være vores lokale kontakt og guide. Hanna vil vise os
rundt i sin smukke by

Vi har de første dage i en af verdens
smukkeste hovedstæder, Cape Town,
tager op på
Table Mountain og nyder udsigten – sejler ud til Robben Island, hvor Nelson
Mandela sad fængslet. Her bliver vi vist
rundt af en tidligere fange.

1 Sct. Sofia kirken

og vise os de smukke og imponerende
katedraler, paladser og monumenter,
hvoraf flere er på UNESCO´s Verdensarvsliste. Vi vil gå på den gade, der forbinder øvre og nedre Kiev og vi ender
ved St. Andreas Kirken, der er malet i
en flot turkisblå/grøn farve.
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Når der er færdig program lægges det
på hjemmesiden, og kontakt mig gerne
for at blive skrevet på interesse-listen.
Rejsen bliver på 5-6 dage og vi bor på
centralbeliggende hotel

smukke læsesale. På hovedgaden Grafton Street finder vi statuen af Molly Malone, 1700-tals-kvinden, der solgte fisk

Turen afvikles med Gunild Bogdahn,
som dansk rejseleder og turen tilrettelægges i tæt samarbejde med Hanna
Budivska.
Kontaktperson: Gunild Bogdahn

og muslinger i gaderne og vil du shoppe
eller ose, så er O`Connel Street ganske
tæt på.
Det gode ved Dublin er, at alt er forholdsvis tæt på – også pub´en med live
musik. Dublin er kendt for de mange
smukke døre, så
sct. Andres Kirken, Kiev

Læs venligst mere på hjemmesiden.

Dublin – April 2020

Kontakt gerne Gunild Bogdahn,
tlf. 3148 284
gunildbogdahn@gmail.com

Irlands hovedstad bliver vores faste
base og herfra tager vi på dagsudflugt til
vestkysten. Vi kører tværs over den
grønne ø, gør stop i hyggelige små byer
og vi ender ved Irlands Atlanterhavskyst
med forrevne klipper og skumsprøjt ved
Moher Cliffs.
Med Dublin som udgangspunkt er der
også udflugter både op og ned ad kysten, som man kan melde sig til. Vælger
man at gå på opdagelse i Dublin, er der
jo det kendte Trinity College, hvis bibliotek rummer over 20.000 bøger i de
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Homestay oplevelser under Peru rejsen.
Skrevet af Inger Christiansen
På turen til Peru og Bolivia var der homestay i den lille by Luquina Chico, som
ligger på en halvø godt 2 timers kørsel

syd for Puno. Vi kom dog sejlende dertil
og blev modtaget på landgangsbroen af
nogle af værterne.
Thea og jeg kom til at bo hos en familie
med tre børn. I den lille by er der nu 37

familier, der havde bygget annekser til
deres huse, så de kunne tilbyde dagsturister overnatning og deltagelse i markarbejde, madlavning, malkning af koen
osv.
Den første morgen stod far Delfin og æltede bolledej til morgenmaden. Der blev
lavet flade brød, som blev stegt i olie på

komfuret af mor Juana. Hertil fik vi
varm, sød quinoadrik og nescafe eller
te.
Efter morgenmad skulle vi på markarbejde. Dagen før havde vi gravet en
halv sæk kartofler op, nu regnede vi
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egentlig med, at der skulle høstes
quinoa, men det var igen kartofler.
Senere skrællede vi igen en kæmpe
portion kartofler, gulerødder og andre
rodfrugter. Jeg fik også prøvet at malke
koen. Det gik da fint nok, men der kom
lidt mere i spanden, når Juana malkede.
Imens Thea og jeg sad og skrællede
kartofler med en dolk – ” hvis vi kommer
derud igen tager vi skrælleknive med”,
kom de andre rejsedeltager og sad i
græsset omkring os - vi hyggede os rigtig meget.
Læs hele rejsebeskrivelsen på
People to Peoples hjemmeside

Dag 4: Guidet tur rundt i landsbyen og
besøg hos Østerskvinderne. Om eftermiddagen opleve og få fortalt om skolerne sidens opstart i 2008.
Dag 5: Hjemtransport til hotellet resten
af dagen fri.
Dag 6: Bådtur til Kinta Kunte Island
Heldagstur frokost ombord på båden.
Vi får en guidet tur om floder, slavehandelsstationen og et lille Museum,
om fortid og nutid. En fantastisk oplevelse men også tragisk, at se billeder
og fortalt om slaveriet.
Dag 7: Tur til fiskemarkedet, krokodiller
pool og til sidst en mulighed for indkøbt
af flotte håndlavede træting.

Kombineret turist og projektrejse til
Landsbyen Kubuneh The Gambia fra
den 11. november – 18. november
2019
En enestående mulighed for kombinerer
en afslappende strandferie med en kulturel oplevelse, hvor man får indblik i
dagliglivet i en landsby i The Gambia,
og i, hvad forskellige projekter har betydet for landsbyen Kubuneh.

Prisen: kr. 10.800,- flybillet, hotel
m/morgenmad - bådtur, bus,– sejlture
mangroven til fugletræet, opholdet
m/fortæring på Wonderland
Henvendelse Thea Lauridsen, mail:
thea@mail-online.dk tlf. 22 17 18 96

Dagsprogram:
Afgang fra Billund: Efter transfer og værelsestildeling er der aftensmad. M.
Dag 2: Informationsmøde efterfølgende.
Evt. Fri resten af dagen hvor man nyder
solen og en dejlig svømmetur i Atlanterhavet.
Dag 3: Med bus til byen Kubuneh, hvor
vi bliver indkvarteret på Wonderland i
flotte rundhytter m/bad. Om aftenen er
der sejltur i mangroven til fugletræet.
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PERU
PROGRAM
FRA: 6. april 2020
TIL: 20. april 2020
Dag 1.
6/4 København – Lima.

Dag 6.
11/4 Puno – Uros - Taquile

Dag 2. 7/4 Lima-Arequipa
Dag 3. 8/4 Arequipa
Dag 4. 9/4 Arequipa - Chivay
Dag 5.
10/4 Kondordalen “colca canyon”
Dag 7 – 8 - 9
12/13/14/4 Puno – Cusco - City
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Dag 15.
20/4 København
København hjemkomst: Vi ankommer til
København sidst på eftermiddagen

Information
Vi rejser i 15 dage, alle hoteller er
mindst 3 stjernet og morgenmad er inkluderet i prisen for alle hoteller.
Al fly og bustransport nævnt i programmet er inkluderet i prisen
Entre til de nævnte seværdigheder er inkluderet i prisen.

Dag 10 – 11
15 – 16/4 Den hellige dal
”Valle Sagrado”, Maras - Moray

Der tages forbehold for eventuelle
ændringer i programmet
Priser
2 personer i dobbeltværelse
kr. 26.595,00 pr. person
Enkelt værelse
kr. kr. 26.595,00 pr. pers.
Turen arrangeres af:
People to People i samarbejde med
Perudinatravel

Dag 12.
17/4 E SAGRADO”

Se hele på programmet på
People to People´s hjemmeside
Perudunatravel ”guide”
Marilu Mori Clark
Tlf. 22 33 01 02
Mail: clark@pc.dk
thea@mail-online.dk

Dag 13.
18/4 San Pedro marked + eftermiddag
Cusco på egen hånd (M)
Dag 14.
19/4 Cusco – Lima – Købehavn
Tidligt morgenfly fra Cusco til Lima. Vi
besøger centrum af Lima og spiser frokost i en restaurant
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People to People
Thea Lauridsen
Telf. 22171896
Mail:

Japan - Maj 2020
Okinawa lokalkomite lader mig vente på
min forespørgsel, om vi kan besøge
dem? Hvis ja, kommer vi til ”den blå
zone”, hvor vi vil mødes med nogle af
Japans ældste indbyggere. Måske vil vi
så lære om hemmeligheden bag den
høje alder?

Men ellers venter Hiroshima, Miyajima,
Nara, Arashiyama, Kyoto, homestay hos
en af de gæstfrie lokalkomiteer og vi rejser hjem fra Tokyo.
Det bliver en rejse med indblik i en fremmed kultur, venlige og gæstfrie homestays, landlig idyl, aldrig hvilende millionbyer, moderne bygninger, smukke
og farverige templer og paladser – og
naturligvis skal vi nyde det japanske
køkken.

Mange unge piger pynter sig fint og
tager på udflugt om søndagen, her ved
Kiyoumizu-dera-templet i Kyoto. Det er
almindeligt, at kimonoer arves fra
generation til generation. Det kan lade
sig gøre, fordi kimonoer er one-size.
Båndet omkring taljen kaldes en obi.
Man kan gå på aftenskole og lære at
binde obi´en - det er en hel kunstart.
Skoene, som kvinderne bærer til
kimonoen hedder geta. Geta er høje,
fordi man skal hæves fra fortovets
snavs og uhumskheder. Skoene er jo
fra den tid, hvor der ikke var kloakering.
Gunild Bogdahn, Haderslev

Kimonoen på Okinawa er lidt anderledes en
dem på hovedlandet

Forventet afrejse 14. maj og vi kommer
formentlig retur efter 17-18 dage.
Japan er det nye land på listen over
”Steder, man skal opleve” og det forstår
jeg godt!
Vil du vide mere, som kontakt mig på
3148 1284 eller gunildbogdahn@gmail.com
Jeg har oprettet en interesseliste……..
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Bestyrelsen
Svenn Erik Kristensen
Gunild Bogdahn
Thea Lauridsen
Anna Marie Bohsen
Karen Margrethe Kristensen
Thomas Jørgensen
Birger Bartholomæussen

Formand
Næstformand
Kasserer
PTP syd
PTP øst

2298 6342
3148 1284
2217 1896
2532 8826
2081 7403

sek@sveka.dk
gunildbogdahn@gmail.com
thea@mail-online.dk
anma@post12.tele.dk
kmk@sveka.-dk

PTP nord
Suppleant

9813 8274

thoeljo@stofanet.dk
birgerbart@live.dk

Sekretariatet er hos formanden

Kommende rejser:
2019
September

Albanien

Anna Marie Bohsen

anma@post12.tele.dk

Sydafrika
Dublin
Peru
Japan
Kiev

Anna Marie Bohsen
Gunild Bogdahn
Thea Lauridsen
Gunild Bogdahn
Gunild Bogdahn

anma@post12.tele.dk

De baltiske lande

Anna Marie Bohsen

anma@post12.tele.dk

2020
Feruarb-Marts
April
April
Maj
Juni

gunildbogdahn@gmail.com

thea@mail-online.dk
gunildbogdahn@gmail.com
gunildbogdahn@gmail.com

2021
juni

KONTINGENT
En del medlemmer har endnu ikke betalt deres kontingent
for 2019.
Det kan heldigvis nås endnu.
Benyt: Reg. Nr.: 1551 Konto nr.: 4115212427 / husk navn.
Kontingentet er beskedent.
Enlige ……….. kr. 125,-

Par: ……….. kr. 200,-

www.peopletopeople.dk
Følg med på vor hjemmeside.
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