Oplev besættelsen set med palæstinensiske briller…..
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening genoptager studieturene til
Palæstina efter et par års pause. Oplev mange af Palæstinas
fantastiske seværdigheder og rige kulturliv og dét under Palæstina
Maraton den 11. april 2014. Turen byder også på et indblik i den
politiske og humanitære situation på den besatte del af Palæstina,
Vestbredden.
Turen går gennem mange af de kendte byer som f. eks. Nablus i den nordlige del, Al-Quds
(Jerusalem), Betlehem, Al-Khalil (Hebron) i syd, Areha (Jeriko) og Det døde Hav i øst.
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Turen afsluttes med deltagelse i en planlagt Folkefest efter Palæstina Maraton fredag den 11. ap ril
2014 med deltagelse af hundredevis af danske og udenlandske gæster samt palæstinensere.
Praktiske oplysninger
Et detaljeret program er under udarbejdelse og kan rekvireres på telefon 35 35 48 68 og
danpal@danpal.dk.
Der vil være mulighed for, at overnatte enten hos en palæstinensisk familie i en flygtningelejr eller
på et hotel/hotellejlighed i Betlehem.
Ved tilmelding inden den 22. januar 2014 er prisen kr. 8.500,-. Herefter er prisen kr. 9.000,-.
Tilmeldingsfristen er 21. februar 2014. Ved tilmelding betales et depositum inkl.
afbestillingsforsikring på kr. 5.000,- på reg. nr. 4180 kontonr. 1135 9337. Prisen inkluderer fly,
overnatninger, transport og et hovedmåltid pr. dag.
Der vil blive indkaldt til en informationsaften i løbet af marts 2014, hvor alle i nformative og
praktiske spørgsmål vil blive afklaret.
Datoer for turen: Planlagt afrejse er den 4.-5. april 2014. Hjemrejsen er planlagt til den 12.-13. april
2014.
Yderligere oplysninger på telefon 35 35 48 68 og danpal@danpal.dk.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Da ni s h Pa l es ti ni a n Fri ends hi p As s oci a ti on | جمعية الصداقة الفلسطينية الدنماركية
Dronni ngens ga de 14 | DK-1420 Københa vn K, Da nma rk | Tel . +45 35 35 48 68
E-ma i l : da npa l @da npa l .dk | www.da npa l .dk

