
RESOR 2020

Res med Sam-Hjälp till Rumänien eller Moldavien



En resa för livet!
Följ med på en av Sam-Hjälps resor som ger dig minnen för livet. På resorna 
besöker vi församlingar, skolor, barnhem, skolor och mycket mera. Här får du 
möjlighet att se effekterna av hjälpprojekt, njuta av de vackra landskapen, sätta 
dig in i biståndsarbetets svårigheter, låta dig mötas av gästfrihet trots fattig-
dom, se barnens glädje över vårt besök, möta trossyskon i kyrkan, äta god mat 
och mycket mera. Med dina ögon och upplevelser får du intryck som bara du 
har upplevt och som kommer att berika ditt liv.

Resorna är inte några turistresor som erbjuder lyx, avkoppling och skönhet. 
Syftet är att komma så nära våra hjälpprojekt som möjligt, lära och förstå andras 
situation, sätta oss in i deras kultur, dela andlig gemenskap och inspireras. 



Moldavien prel 8-13 maj
Moldavien är inte något populärt turistland vilket gör att en resa till Moldavien 
bjuder på upplevelser utöver det vanliga. Landets fattigdom är påtaglig i alla 
delar av samhället samtidigt som städernas breda gator och pampiga husfasader 
kan få en att tro något annat.

Under vår resa kommer vi att möta många hästskjutsar ute på vägarna och vid 
besök vid gårdarna kommer våra tankar att gå tillbaka till början av 1900-talet.

Vi kommer att få en god inblick i de projekt som Sam-Hjälp stöder. Dels i 
huvudstaden Chisinau, dels i samhällen runt staden Drochia norrut i landet. 

Rumänien prel 19-26 september
Det har gått 30 år sedan Sam-Hjälps första ”studieresa” till Rumänien genomfördes. 
Sam-Hjälp har fått uträtta mycket i Rumänien under denna långa tid. Mycket har 
förändrats. Utveckling och förändring gör att resorna fortfarande är lika intressanta. 

Nytt för denna resa är att vi besöker vårt nya arbete i Pauleasca-dalen i söd-
ra delen av Rumänien. Resan går sedan till staden Tirgu Mures där vi får se 
Sam-Hjälps arbete bland romer, församlingsarbete, barnhem med mera. Under 
resans intensiva dagar besöker vi också Bistrita där Sam-Hjälp stöder arbete för 
äldre och handikappade.

Vi kommer att flyga från Sverige till Rumänien. Under vår rundtur i Rumänien 
färdas vi med inhemsk turistbuss. 



Välkommen att anmäla dig till en resa som 
kommer att betyda mycket för dig! 

Kungsängsv 5, 554 56 Jönköping  •  tel: 036-17 70 90  •  mail: info@samhjalp.se 
Bankgiro 900-3419  •  Swish 123 900 34 19  •  www.samhjalp.se

Allmänt om resorna
Kostnad ca 8 900:- per resa. I priset ingår buss i Sverige och flygresa, transport i 
respektive land och enkelt boende. Ej mat på avresedagen och enbart frukost sista 
dagen.

I Moldavien ingår:  Frukost, lunch och kvällsmat.
I Rumänien ingår:  Frukost och en måltid per dag. 

Anmäl intresse
Är du intresserad så gör genast en intresseanmälan för att kunna få mer informa-
tion. Har du frågor om resorna så hör gärna av dig på telefon 0708–996 169.


