Turopplegg

Areaconvention
23.6. – 1.7. 2019
E-mail: marittorp@icloud.com
Ekaterinburg, Russland

I forbindelse med det kommende Area Convention (AC 2019) i Ekaterinburg, Russland planlegger vi et felles turopplegg. AC 2019 foregår 28-30. juni.
Vi tar sikte på å reise fra Norge søndag 23. juni med ankomst Ekaterinburg mandag 24. juni
tidlig om morgenen. Flyreisen foregår med Finnair via Helsinki. Det er direkte rute fra
Helsinki til Ekaterinburg
I samarbeid Y’s Men i Ekaterinburg og Travelnet reisebyrå, Os (som skal ordne med
flybilletter, håndtering og søknad om visum samt hotell) har vi kommet fram til følgende
dagsprogram:
Dag 1 – 23.6.

kl 20:25 Avreise fra Gardermoen, Oslo med Finnair via
Helsinki til Ekaterinburg

Dag 2 - 24.6.:

Ankomst Ekaterinburg. Innsjekking på hotellet.
Akklimatisering i noen timer og frokost på hotellet.
Spasertur i byen, Guiding på engelsk organisert av Y’s Men.
Besøk på Multi-Media Museum: https://myhistorypark.ru
Lunch.
Free Time. Shopping.
Besøk i Visotsky sky-skraper med utsikt over byen
Middag,

Dag 3 og 4 – 25.-26.6.

Avreise kl 08:00: To dagers tur til Verkhoturye Kristent senter i
Ural. https://en.m.wikipedia.org

Dag 5 – 27.6.

Besøk på et barnehjem for foreldreløse barn, Chernousovo
Lunch på barnehjemmet
Interaktiv program på grensen mellom Europa og Asia
Om kvelden: Middag, Teater eller konsert

Dag 6 - 8 – 28.-30.6

Areaconvention 2019: https://www.europeconvent2019.ru/

Dag 8 – 30.6.

3 timers buss tur: «The last days of the Royal Family
In Yekaterinburg” og besøk i noen av kirkene i byen.

Dag 9 – 1.7.

Hjemreise. Tidlig på morgenen

Totalpris foreløpig kalkulert til ca kr. 13 000 (avhengig av valutakurser og flypriser) som
inkluderer fly, turopplegg med hoteller, måltider, sightseeing, konferanseavgift. Det blir et
pristillegg for enkeltrom.
NB: Vi har fått reservert 20 flyseter og depositum for disse må innbetales innen 20.02.2019.
For påmelding av flere flyseter og/eller etter 20.02. må flypriser søkes opp på nytt og vil
sannsynligvis bli ca kr 1.500 – 2.000 høyere. Første mann til mølla…….
Travelnet vil fakturere depositum og sluttbeløp for fly og hotell. Betaling for turopplegget i
Russland kommer vi tilbake til.
Eventuell tilslutningsbillett for fly fra lokal flyplass til Gardermoen, Oslo vil komme i tillegg
og bør bestilles av deltagerne på egen hånd. Travelnet, Os kan være behjelpelig med dette.
Den enkelte deltaker sørger også for egen reiseforsikring.
Ta kontakt med:
Finn A. Pedersen: finnap@online.no eller mobil: 922 18 722
Henry Grindheim: henheim@online.no eller mobil: 456 08 495
Per Trygve Normann: ptnormann@gmail.com eller mobil: 909 96 015
snarest mulig og vis din interesse.
Velkommen til en hyggelig tur med spennende opplevelser.

