Volontärresa till Colombia 2014 med Anita & Bengt Albertson

Bilder från Amazonas
Även 2014 har du chansen att uppleva Colombia på ett lite annorlunda sätt. Följ med på en volontärresa till detta
vackra land och gör samtidigt en praktisk insats för de fattiga barn som inte har någon skola att gå till. Resan
genomförs i samarbete med Ankarstiftelsen, men vi sköter oss själva som en separat grupp. Årets resa innehåller
även besök i Leticia i Amazonas djungel. Mycket preliminärt ser reseplaneringen ut som följer:

Det är fritt att välja hur länge man kan/vill vara med och vad man vill vara med på. Följande alternativ kan vara
aktuella:
Vara med på hela resan.
Vara med på Amazonas-delen och Medellin för att därefter avsluta resan.
Börja med Medellin och fortsätta till Santa Marta – Taganga.
Vara med på delar av Amazonas, alla dagarna i Medellin och några dagar i Santa Marta.
Vara med på delar av Amazonas, några dagar i Medellin och några dagar i Santa Marta.

Bilder från Medellin
I Amazonas kommer vi att medverka i ett skolbygge samtidigt som det finns tid för avkoppling och äventyr i djungeln.
I Medellin besöker vi fängelsemissionen, fotbollsprojekten, barnhemmen, förhoppningsvis en badfest samt
gatuarbetet. Även i Medellin ska det finnas tid för egna aktiviteter och utflykter. I Santa Marta – Taganga räknar vi
med att fullborda etapp 2 av den skola vi byggde under 2013. Vid kusten (Karibiska havet) bor vi i en badort och
arbetar varannan dag i 2 arbetslag om vi blir som förra året c:a 18 – 20 personer. Antalet deltagare är begränsat till
max 20 st.

Bilder från Santa Marta/Taganga

Preliminära tider:
2014-01-15
2014-01-15 – 16
2014-01-16 – 29
2014-01-29 – 02-05
2014-02-05 – 20
2014-02-20 - 21

Resa från Köpenhamn/Arlanda/Göteborg via någon stad i Europa till Bogota.
Övernattning i Bogota.
Resa & tid i Amazonas med skolbygge.
Resa & tid i Medellin – ”Den eviga vårens stad” med besök enligt ovan.
Resa & tid i Santa Marta – Taganga med skolbygge.
Hemresa till Köpenhamn/Arlanda/Göteborg via någon stad i Europa.

Preliminära kostnader:
Resa till Bogota
c:a 8-9 000 kr per person. Kan bli såväl billigare vid kampanjer som något dyrare – priserna är
inhämtade i juni 2013.
Inrikesresor
c:a 3 - 3 500 kr per person, beroende på om man åker till både Amazonas och Santa Marta Taganga eller inte.
Boende & mat
c:a 250 – 350 kr/person & dag, beroende på vilken standard man väljer.
Resan görs, som tidigare nämnts, i samarbete med Ankarstiftelsen och du som följer med räknar vi med också
respekterar följande enkla regler:
Ett glatt humör och tålamod.
Du avstår från alkohol & tobak under hela resan.
Du drar ditt strå till stacken under arbetet.
Du respekterar de kulturer vi möter.
Du har rätt försäkringsskydd (via hemförsäkringen, sjuk- & olycksfall samt ev. hemtransport).
Du har vaccinationer aktuella för Colombia.
Var och en ordnar själv sina biljetter såväl över Atlanten som inrikes. Mat ordnar också var och en på plats i
Colombia. Boende ordnas dock gemensamt av volontärsamordnarna. Vi kommer att föreslå lämpliga flyg för egen
bokning. För dig som redan nu vill surfa om resor kan titta på följande sidor:
http://www.flygresor.se/colombia/bogota
http://www.skyscanner.se

Volontärsamordnare: Anita & Bengt Albertson, AM: 0734 40 89 45, BM: 0702 48 00 58
Maila intresseanmälan senast 2013-10-01 till: bengt@albertson.nu

