INFO TUR:

Garden of Dreams
14. april – 23. april 2018

Bosted 1:

Kasangati Resort Center Hotel www.kasangatiresortcenter.com
+256 772 744 147, 12 km Gayaza Road, Kasangati
Denne adressen kan du skrive på kortet du må fylle ut på flyet før du
lander.

Bosted 2:

Source Of The Smile Hotel, Kiira Road Plot 39, Jinja
+256 783 842021
www.sourceofthesmile.com

Visum:

Nordmenn trenger visum for opphold i Uganda. Fra og med 1. juli 2016 er det
obligatorisk for alle nordmenn som besøker Uganda å søke om e-visum i
forkant av innreise. Søknaden må legges inn i portalen Uganda Electronic
Visa/Permit Application System på internett minst fem arbeidsdager før
innreise til Uganda.
Etter å ha fylt ut og sendt inn skjema på portalen får søker en bekreftelse på
portalen og tilsendt per e-post. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas med
ved innreise til Uganda. Bekreftelsen er ikke et visum, men en autorisasjon for
å få visum enten ved nærmeste ugandiske ambassade/High Commission eller
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ved ankomst til Uganda. Mottatt bekreftelse betyr ikke at man er sikret visum
ved ankomst på flyplassen i Uganda.
Vennligst se portalen: Uganda Electronic Visa/Permit Application System.
Visum blir gitt for én måned og koster USD 50. Merk at ugandiske
myndigheter kun aksepterer dollar som er i god stand og som er fra 2006 eller
nyere. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter at reisen er
avsluttet. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Vaksiner:

Snakk med din fastlege eller lokalt helsesenter om hva du trenger. Utbrudd av
gulfeber har forekommet i nordlige Uganda, og gulfeber- vaksinen er
obligatorisk ved reiser til Uganda. Ta med deg vaksinasjonskortet.

Malaria:

Du må sørge for malariatabletter på resept hos din lege. Malorone heter de.
Skulle du være uheldig å få trøbbel med magen, så kjøper du tabletter for
dette på apotek. Ikke reseptbelagt. Vi har med oss et lite Røde Kors
førstehjelpsskrin.

Valuta:

Ta ut dollar før du reiser. Det blir ordnet med veksling til ugandiske shilling fra
dollar. Den lokale valutaen er ugandisk shilling (UGX). 100 kr = 39.500
ugandiske shilling.
Oppholdet er betalt på forhånd, men noe forventes det at vi kjøper med oss
hjem på markeder kvinnene har. Ca. 3.000 NOK kan veksles inn til dollar på
Gardermoen før du drar, bla til å betale visum på flyplassen.

Værmelding:

finner du her: http://www.storm.no/tv2/Reise.aspx?ID=305464
Midt-og sørlige Afrika – Uganda - Entebbe

Klær:

Du trenger luftige, skjørt, bukser, sandaler og joggesko. En jakke for kjølige
kvelder. Det er varmt, så lette plagg er å anbefale. En badedrakt kan vi ta i
bruk når vi kommer til Nilen.

Lys:

Ta med deg en liten lommelykt. Strømmen kan gå om natten. Noen små telys
til kos om kvelden.

Våtservietter:

Er fint å vaske seg med, da det er ganske mye rødt støv. Kjøp også en liten
flaske med steril håndvask.

Malaria mygg:

Det er myggnetting på sengene våre, men ta med myggstift.

Kaffepulver:

Afrikansk kaffe er merkelig, så for de som elsker drikken, er det lurt å ta med
seg litt norsk kaffepulver for kaffeglade damer. Knekkebrød og smørost er fint
å ha i reserve. Vi får god mat, frokost, lunsj og middag. Og vi får veldig mye
vann flasker. Ønsker vi å kose oss med vin om kveldene, må vi kjøpe det på
Taxfree i Norge. Og det vil vi jo.

Info hjem:

Det er wifi på hotellene. Stikkontakter er britisk trepunkt. Vi trenger derfor en
adapter for å lade våre mobiltelefoner. Uganda ligger 1 time foran oss på
denne tiden. Retningsnummer hjem er +256. Det er ofte brudd i
strømtilførselen.

Bagasje/Koffert:

Du kan ta med deg 2 kofferter som veier 23 kilo hver.
Vi tar med oss utstyr til to skoler fra Norge:
Girls Have Dream School, ( GHDS )Kasangati. (Videregående utdanning)
Mango School, Malindi. (Grunnskole)

Popup shop:

GHDS: Klær/vesker/sko + smykker. Jentene lærer seg å lage og drive butikk.
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Inntekten går til skolen. Kundene er lokalbefolkningen.

Popup Shop:

Mango School: Vi tar med oss leker og klær/sko for barn.
Har du skrive- tegnemateriell, er det fint.
Ved salg går inntekten går til skolen.

Bibliotek:

GHDS: Vi lager et minibiblotek med engelske bøker.
Alt fra skjønnlitteratur til faglitteratur som kan ha interesse for ungdom.

Bibliotek:

Mango School: Barnelitteratur på engelsk.

Reiserute/transport:

Vi blir hentet i privatbiler på Entebbe flyplass. Privatbiler brukes på hele
oppholdet.
Vi kommer fra Voss, Hattfjelldal, Notodden, Tuddal og Eidsvoll. Det betyr at
noen av oss møtes først på Sciphol, Amsterdam. Vi må være 2 timer før på
flyplassen for utreise fra Norge.

Flytider:

Avreise 14.april
Oslo -Amsterdam 06.30 – 08.20
Amsterdam – Entebbe 10.45 – 22.20
Retur 22.april
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Entebbe – Amsterdam 23.35 – 06.55+1
Amsterdam – Oslo 09.20 – 11.05 (lander den 23.april)
De som reiser evt ifra Bergen får denne ruten:
Avreise 14.april
Bergen -Amsterdam 06.30 – 08.05
Amsterdam – Entebbe 10.45 – 22.20
Retur 22. april
Entebbe – Amsterdam 23.35 – 06.55+1
Amsterdam – Bergen 08.25 – 10.00 (lander den 23.april)

HUSK PASS OG VAKSINASJONSKORT

Mvh

Jessie, Hilde og Bitten

.
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