
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilæumsrejse 
19. okt. – 2. nov. 2019 

 

En unik rejse gennem et dansk udviklingseventyr 

i Ghana gennem 40 år 

 

 

 

 

 

 

 
 



I 1979 blev foreningen Ghana Venskab (GV) stiftet efter ide af 

Johannes Holm. Der er sket rigtig meget både med Ghana, 

udviklingsbistanden og den måde GV arbejder på i de forløbne 

40 år. Ideen med denne rejse, som er åben for alle, er dels at 

dykke lidt ned i den historie og dels naturligvis at få et 

førstehåndsindtryk af Ghana og hvordan vores to partner-

organisationer GDCA og YEfL arbejder i dag.   

Program:                                                        (ændringer kan forekomme) 

19. okt. Afrejse fra Billund 

20. Indenrigsfly til Tamale, velkomst 

21.-23 Besøge ungdoms- og uddannelsesprojekter mm 

24.-27. Ophold I Dalun, Denmarkseminaret mm 

27.-29. Mole game park 

29.-30 Ophold i Kumasi 

30.-1. nov. Cape Coast, Castle mm 

1.  Bus til Accra, Afrejse om aftenen fra Accra 

2.november Ankomst til Billund 

 

Undervejs vil vi møde 

nøglepersoner, som kan fortælle om 

deres vinkel på samarbejdet med 

Ghana Venskab.  

Vi bor på guesthouse, centeret i Dalun, samt hoteller af rimelig 

standard. Forvent ikke aircondition alle steder. 

Spørgsmål: Kontakt turlederne: Leif Rasmussen 50300117 

(nylandsminde@rasmussen.mail.dk) eller Erik Fyhn 60850254 

(fyhn5@mail.tele.dk)  

Pris:  15.000 kr. pr person. Prisen dækker følgende udgifter: 

• Fly Billund - Accra retur med KLM 

• Indenrigsfly til Tamale 

• Alle overnatninger inkl. morgenmad 

• Alle aftensmåltider og frokost de fleste dage 

• Entre til Mole Park og Capecoast Castle 

• Transport i minibusser rundt til projekterne og fra Tamale 

via Mole Park, Kumasi og Capecoast retur til Accra. 

• Enkeltværelsestillæg: 700.- 

Du skal derudover selv betale: 

• Visumansøgning (600.-)(pas med mindst ½ år til udløb) 

• Vaccinationer og malariapiller (spørg egen læge) 

• Forsikring: obligatorisk, policenr. skal oplyses 

• Enkelte måltider undervejs, drikkevarer mm 

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019 (ved betaling af depositum på 

1000.- til GV, mobil pay 661970, skriv jubilæumsrejse). 

Restbeløbet betales senest 1. sept. 2019 

____________________________________________________  

Udfyld nedenstående tilmeldingsblanket og/eller send 

oplysningerne til fyhn5@mail.tele.dk 

Navn (som det står i dit pas): 

Adresse: 

Mail:                                                              mobilnummer: 

Særlige oplysninger:  ”vil gerne dele værelse med…” veganer, mv 

Policenr. rejseforsikring:  

mailto:nylandsminde@rasmussen.mail.dk
mailto:nylandsminde@rasmussen.mail.dk
mailto:fyhn5@mail.tele.dk
mailto:fyhn5@mail.tele.dk

