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Kære medlem,
Selv om Covid-19 igen er begyndt at fylde meget i medierne i og de flestes hverdag, så er der stadig plads
til planer og visioner. Og selv om det aldrig vil blive det samme som før, så tror vi på, at det igen bliver
muligt at komme ud og opleve verden og mødes People to People, som vi sætter så meget pris på.
I ’rejsegruppen’ er vi fortrøstningsfulde og arbejder videre med planer for rejser i de kommende par år.
Dem kan du læse lidt om her – se videre på www.peopletopeople.dk eller kontakt den, der står for rejsen
og få mere information.
Rigtig god læselyst.
Sensommerhilsner fra
People to People Danmark
*************

Til Japan – en rejse for livet
At rejse til Japan er noget ganske specielt – og det er rejse for livet. Her oplever vi en spændende kultur
og et moderne samfund, der går hånd i hånd. Over en weekend skal vi bo hos en japansk familie og lære
om kimono, origami og teceremoni. Vi starter på øen Okinawa, hvor vi besøger nogle af Japans ældste
indbyggere i Den blå Zone. Vi udforsker øen og kan bade i det store Stillehav. Historien føles stærkt, når vi
besøger Hiroshima, tager på museum og oplever parken. Vi tager til Miyajima, den hellige ø, før vi kører
med hurtigtoget Shinkansen til Kyoto – byen med over 1500 templer. Mange med smukke haver, hvor
gruset er revet i sirlige mønstre. Vi besøger både Arashiyama og Nara, hvor vi skal bo på et rigtigt japansk
hotel med varme kilder og tatamimåtter, mens vi skuer mod Mt. Fuji, Japans kendteste vulkan. Hjemrejse
fra Tokyo. *Det er Japan for 6. gang. Afrejse uge 19 (maj) i 2021. 20 dage. Prisen kendes omkring dec.
2020. Kontakt – helt uforpligtende - Gunild Bogdahn, gunildbogdahn@gmail.com, tlf. 3148 1284
*************

Bulgarien i august 2021
I august 2021 rejser vi til Bulgarien. Et fascinerende land med en lang og meget interessant historie.
Det var kommunistisk indtil 1989 og blev medlem af EU i 2007. På turen besøger vi hovedstaden Sofia med
sine gamle bygningsværker, museer og smukke parker. Vi får et kort foredrag om landet, befolkningen og
de problemer, de har i dag. Vi besøger en lavendelfabrik og har en heldagstur ud i bjergene til Rila
Klosteret, der er det største ortodokse kloster i Bulgarien. Grundlagt i år 900 af eneboeren Ivan Rilski, som
senere er gjort til helgen. Klostret er et fantastisk bygningsværk med imponerende kalkmalerier.
Fra Sofie tager vi med bus til byen Plovdiv, som bliver vores base de næste dage. Vi besøger en
spændende familie med vævestue, smedjeværksted og meget andet, skal bo på et familieejet vinslot.
Derfra ud til Sortehavet og spiser lunch hos en dansk familie. Tilbage i Plovdiv besøger vi et fængsel, hvor
vi får frokost og hører om fangernes produktion af yoghurt.
Tag med på denne interessante tur og tilmeld dig/jer til Thea Lauridsen på mail: thea@mail-online.dk
telf. 22171896 eller til Gunild Bogdahn på mail: gunild@bogdahn.dk ,telf. 31481284.
*************

Albanien og Montenegro
i sensommersol i 2021
Vi pakker kufferten og tager til Albanien omkring 17.-18.september 2021.
Turen bliver på 9 dage, og går til den nordlige del af det lille smukke land med den grusomme historie.
Vi bor dels på hotel, og dels indkvarteret hos albanske familier. I hovedstaden Tirana har vi et par dage.I
bjergbyen Kruja får vi historien om landsfaderen, Skanderbek i det flotte museum, som ligger oppe på
bjergsiden. Selvfølgelig skal vi også til havne- og badebyen Durres, inden bussen sætter retning mod nord
til nabolandet Montenegro. Du har måske plads i kufferten til lidt pænt brugt børnetøj, tandpasta,
tandbørster med mere, som vil glæde fattige familier rigtig meget. Turen er 9 dage og prisen ca. 10.000 kr.
med dansk rejseleder og lokal guide.
Yderligere information hos Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk tlf. 2532 8826.
*************

Rundrejse i Sydafrika
Efter nogle dejlige dage i en af verdens smukkeste hovedstæder, Cape Town, og heldagsturen på Capehalvøens bjergrige og forrevne kyster, kører vi mod øst langs Det indiske Ocean. Vi gør stop os familien
Hartnick i Bot River, hvor vi tilbringer weekenden og får vi indblik i en lokal og meget engageret sort
familiens hverdag. I området ved Oudtshoorn besøger vi en strudsefarm og er på et par dages safari i
Buffelsdrift. Vi skal ned i Cango Cave-katedralen, ud til Sedgefield og Knysna. Vi sejler ud til Featherbed
Naturereserve, og kan bade i Det indiske Ocean. Blandt meget andet. En oplevelse ud over det sædvanlige,
fordi vi møder sorte og hvide familier og får et godt indblik i hverdagen. Afrejse fra Danmark 4. marts,
hjemme igen 21. marts 2022. Pris ca. 34.000 kr. pro pers. i delt dobbeltværelse. Dansk rejseleder og lokal
guide. Yderligere information hos Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk tlf. 2532 8826
*************

Forår i Peru
Farverigt forår venter os i Peru, når vi tager af sted mod Sydamerika i slutningen af marts/start april 2022.
Turen er på 17-18 dage. For der er meget, vi skal se: Hovedstaden Lima, Arequipa også kaldet Den hvide
By for sine hvidskurede huse med udsigt til de tre vulkaner, der omkranser byen, Misti, Pichu Pichu og
Cachani. Vi skal i højderne til verdens højeste navigérbare sø, Titicaca søen og besøge Inkaernes Hellige
Dal. Blandt meget andet.
Vi besøger primært landsbyer og lokale folk, der ikke er vant til turister i massevis. Derfor har vores besøg
stor betydning for landsbyerne, fordi besøget er med til at skabe en fremtid med forbedrede økonomiske
muligheder. Samtidig giver det os et enestående indblik i kulturen og nogle helt fantastiske
naturoplevelser. Yderligere information hos Thea Lauridsen, thea@mail-online.dk tlf. 2217 1896..
Se detaljeret omtale af turen på www.peopletopeople.dk
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