
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Rejse – periode: 9. – 18. oktober 2015. 

10 dage inkl. rejse - dage. 

Pris: 11.200 kr. inkl. alt: Alle måltider, visum, vand i 

bussen. Du får ingen ekstra udgifter. Dog lille forbehold 

for uforudsete beskedne prisstigninger på fly eller valuta. 

Jeg har mange års erfaring som rejseleder til Uganda, 

Albanien og Tunesien. Min ven Imed Krayem fra Tunis vil 

hjælpe med at arrangere turen, og han vil være med de 

fleste dage. 

Hotellerne er to og trestjernede, oftest trestjernede. 

Kontakt mig på 98 85 71 88 eller 28 81 57 73 eller send en 

mail til: helleogfrede@post.tele.dk  

Du vil blive indbudt til informationsmøde i slutningen af 

august.  

Frede Hansen 

 

 

 

Vil du se kunst og natur i Tunesien? .. og møde de folk, 

der skabte den fredelige overgang til demokrati? 

Det arabiske forår var en 

succes i Tunesien. Lær 

hvorfor! 

Tilmelding senest den 15. juli. 

   

   
 

Vil du møde kvinder, 

der var aktive under 

revolutionen? 

Journalister? 

Politikere? 

mailto:helleogfrede@post.tele.dk
http://www.flickr.com/photos/alexandmac/2595313176/


          

   

 
 

Om turen til Tunesien 

- 09.10.15: Afrejse fra Danmark. Første overnatning: Hotel Ariha i 

Tunis. Forventet afrejse fra Billund, men det kan blive fra 

København. 

- 10.10.15: Bardo - museet i Tunis + kunstner - besøg + glas-

værksted  + besøg hos en journalist eller en avis med en kritisk 

holdning til regeringen før demokratiet. Bardo – museet er det 

største museum I verden med mosaikker fra det romerske 

imperium. Man kan også stifte bekendtskab med Tunesiens 

historie fra 2.000 f.Kr. til nu. 

- 11.10.15: Vi besøger et parti og en kvindegruppe og en blogger – 

sikkert  Lina Ben Mhenni  - samt en jødisk vinproducent , hvis 

sikkerhedsmæssige foranstaltninger ikke forhindrer os i det.  

- 12.10.15: Basaren (medinaen), Museet med islamisk kunst, Sidi 

bou Said, et keramisk værksted ikke så langt fra Sidi bou Said. 

- 13.10.15: Til Djerba med fly. Djerba er en dejlig ø, det mest 

populære sted at rejse hen for turister. De fleste indbyggere er 

berbere, men der bor også mange jøder, og vi skal besøge den 

store synagoge, som mange jøder valfarter til hvert år.  

-  

 

- 14.10.15: Byer I syd: Gabes bygget rundt om en oase. Vi kører 

med hestevogne til oasen. Matmata er kendt som byen “uden 

huse”. De fleste bor under jorden. Berberne foretrak at bo i 

underjordiske huler for at beskytte sig mod solen. 

- 15.10.15: Om morgenen skal vi møde den berberiske kultur. 

Eftermiddagen bliver fri til afslapning eller shopping. 

- 16.10.15: Med fly til Tunis, hvor vi skal besøge Kartago  og en 

protestantisk præst. Måske bliver der tid til et galleribesøg. 

- 17.10.15: Om morgenen skal vi møde en fagforening og høre om 

arbejder – rettigheder i Tunesien i dag, og vi skal til et møde i en 

akademisk klub for at diskutere islam og modernisme.  Om 

aftenen til lufthavnen 

- 18.03.15: Ankomst Danmark 

 

 

  
 

 

Tuneserne slap fri af 

diktaturet – de føler sig nu 

frie som fugle .. men 

mange er blevet 

arbejdsløse. 

Der tages forbehold for små ændringer i 

programmet. 


