
Nu har du chansen att följa med Barnmissionen på ”Livets 
Resa” till Kina och Filippinerna. Vi kallar den Livets resa 
eftersom våra resenärer brukar sammanfatta sina intryck 
genom att säga – Detta var mitt livs resa!

Livets Resa  
till Filippinerna och Kina 27 februari – 15 Mars 2016

Vi kommer att resa från Stockholm 
den 27 februari till Peking i Kina. 

Här kommer vi att stanna i två dagar 
och bo på ett förstaklass hotell. När vi 
är i Peking kommer vi att ha guidad 
tur med buss och besöka ett flertal 
olika sevärdheter. Vi kommer också 
få uppleva Kinesisk kultur och dess 
fantastiska mat. Alla utflykter och mat 
ingår i priset. 
 Den 29 februari flyger vi från Peking 
till Manilla och bor en natt på hotell 
innan vi den 30 februari åker till 
Paradisön Mindoro och bor på Coco 
Beach som är ett av jordens paradis. 
Här kommer vi att sola, bada och göra 
dagsutflykter. På Coco Beach finns 
det över 100 olika aktiviteter man 
kan delta i om man vill, men 
man kan också bara koppla 
av vid hotellets flera poo-
ler eller på den natursköna 
stranden. På Coco Beach 
ingår frukost och middag. 
Varje kväll har vi en sam-
ling där vi delar Guds ord, 
sjunger och ber tillsam-
mans.

 Den 7–15 mars befinner vi oss i 
megastaden Manilla och besöker Barn-
missionens fantastiska arbete. Varje 
morgon har vi en samling där vi delar 
Guds ord, sjunger och ber tillsammans 
innan vi åker ut för att besöka arbetet. 
Vi bor på ett fint hotell, så att vi efter 
intensiva dagar kan komma hem och 
samla krafter. Ni kommer att få se 
och uppleva saker som ni aldrig skulle 
komma i närheten av som vanliga 
turister. Det är omskakande att se 
fattigdomen på nära håll, men också 
fantastiskt att uppleva hur Barn-
missionen är med om att förvandla 
mörker till ljus för tusentals barn och 

familjer. Under tiden vi är i Ma-
nilla ingår frukost, middag och 

alla utflykter till missionen. 
På missionen kommer vi 
att äta lunch till ett lågt 
självkostnadspris. 
     Reseledare under hela 
resan är Barnmissionens 
Generalsekreterare Bo 
Wallenberg. 
     Bo har en gedigen kun-
skap om Barnmissionen 

och arbetet på Filippinerna. Han är 
också känd för sin humor och värme, 
något som garanterat förgyller resan.        
 Eftersom det är högsäsong på Filip-
pinerna är flygbolaget och hotellen 
noga med att inte hålla reserverade 
platser för länge. Därför behöver vi 
din intresseanmälan innan den 15 
december.  Detta kan du göra per 
telefon 040-689 30 40 eller via mail 
info@barnmissionen.se När vi får din 
intresseanmälan skickar vi ett fullstän-
digt program och ett inbetalningskort 
på 2.000 kr som anmälningsavgift. Din 
plats är först reserverad då vi fått in 
din anmälningsavgift. Priset är baserat 
på del i dubbelrum. Slutbetalningen av 
resan skall vara oss tillhanda senast 10 
januari 2016. 

Välkommen på ”Livets Resa”  
– Din resa för Livet!

Bo Wallenberg
er reseledare

Mer info på

www.barnmissionen.se

ANMÄL DIG IDAG!
Begränsat antal platser. Först till kvarn...

Pris: 22 500 kr


