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Tomm Kristiansen har reist fra land til land, og møtt alt fra arabiske villmenn i Darfur til skyteglade tenåringer
i Mogadishu og korrupte politikere i Sør-Afrika. Men han har også møtt de voldtatte kvinnene i Kongo som
har tilgitt sine brutale overgripere, enkene fra Rwanda som lever videre etter at mann og barn ble drept av
naboen.
I Afrika - en vakker dag, går Tomm Kristiansen bak medias overskrifter for å fortelle oss om et kontinent i
dramatisk utvikling. Med respekt, engasjement og kjærlighet skriver han om hverdagsliv og politikk, om krig
og menneskene den rammer. Han stiller samtidig spørsmål ved den vestlige verdens dobbeltmoral og avslører
dens likgyldighet.
Sør-Afrika på sitt beste: Vakker natur, Big Five-safari og storbystemning i Cape Town Arrangør av
gruppereiser, både firmaturer og privat. Spesialist på reiser til idrettsarrangement. Ta kontakt for tilbud på din
neste gruppereise >> Dag 1. Avreise fran Skandinavia. Fly fra Skandinavia via Frankfurt på ettermiddagen.
Dag 2.
På oppdagelsesferd i Rio. Ankomst Rio på morgenen. Dag 1, lørdag: Eventyret kan begynne.
Norge - Malmö: Fra valgte busstopp i Norge bringes du bekvemt i en av våre moderne busser til Skånes
hovedstad, Malmö, som. La en profesjonell bryllupsplanlegger hjelpe dere, eller finn masse tips og råd om
bryllup. Nyttig leverandøroversikt for bryllup. Hva med bryllup i Italia eller. Fra mars 2017 blir det
direkteflyvninger fra Oslo til Addis Ababa, Etiopia. Vi tilbyr en vakker fottur i Simien Mountains, et
fjellområde med mange. Kan dette området være det beste stedet å reise alene? I hvert fall om du setter pris på
god mat og vin, vakker natur, aktiv reise og kulturopplevelser. Djupskolen er et frittstående prosjekt under De

utenkte tankers tårn U8 AS, Landet for undring og fantasi, i Lucky Næroset, Ringsaker. Eies av HC Medlien.
Cinque Terre er Unesco området i Liguria, som består av fem italienske byer på rekke og rad.
Disse fem byene kan du besøke, til fots, på én dag. [07/2016] ‒ Politikerne er heldigvis glad for at vi også er
bekymret, de er også engstelige for at samhandlingsreformen for barnevern, skal gå utover de sårbare barna, s

