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FIRA 60-ÅRSDAGEN AV REVOLUTIONEN PÅ PLATS MED NORDISKA
BRIGADEN! 13/12 - 3/1

JUL/NYÅR ? FANTASTISKT TILLFÄLLE!
FIRA 60-ÅRSDAGEN AV REVOLUTIONEN PÅ PLATS!
Varje år vid jul/nyår äger Nordiska Brigaden rum. I år, 13 december till 3 januari, blir det något alldeles extra. Brigaden
sammanfaller med firandet av Revolutionens 60-årsdag, 1 januari 2019!
Redan från måndag 10 december hjälper vår samarbetsorganisation ICAP till med att ta hand om de som kommer till Brigaden.
Onsdag 12 december kl.17 avgår bussar från ICAP i centrala Havanna till Brigadlägret CIJAM några mil utanför huvudstaden.
Torsdag morgon 13 december invigs lägret.
Tre veckor senare, torsdag 3 januari erbjuds transporter till flygplatsen eller Havanna, beroende på om man ska vara kvar i Kuba
eller åka hem.
Ett unikt tillfälle som inte återkommer. Det blir en upplevelse du garanterat aldrig glömmer!
Att delta på en Brigadresa är ett fantastiskt sätt att lära känna Kuba; ca tre veckor med kubanska arbetare och studenter samt med
Kubavänner från Sverige och andra länder.
Studiebesök till skolor, sociala projekt, jordbrukskooperativ, hälsovården m.m. Föredrag om Kubas ekonomi, utrikespolitik och
mycket mer. Möten och diskussioner med representanter från ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, fackföreningar. Träffar med
veteraner från revolutionen, med mera. Bad, fest, film, musik, idrott, salsakurs och utflykter. Brigadarbete på jordbruk eller bygge.
Egen tid i Havanna. Rundresa till spännande platser. Möjligheter till extra dagar efter brigadvistelsen.
Alla åldrar är välkomna!
Kostnad: Kanonbilligt: Endast ca 6 000 kr. I avgifterna ingår kost, logi, transporter, rundresa, uppträdanden och studiebesök.
Flygresan tillkommer.
För info och anmälan, info@svenskkubanska.se
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På www.svensk-kubanska publiceras information fortlöpande under ?Resor?, ?Brigadresor?. Här ligger också programmet för
Brigaden.
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