
Medlemsresa till Belarus 6-10 juni 2018  
 

 

 

Välkomna till medlemsresan! I år åker vi till Belarus och besöker två städer, Minsk och Turau.  

 

Turau är en av de äldsta städerna i regionen (första skriftliga noteringen är från år 980) med en rik 
historia, omgiven av en unik natur. Regionen heter Polesje och är känd för sitt landskap präglad av 
den mäktiga floden Pripjat. En bro byggd i slutet av 80-talet har tidigare kopplat Turau med landet på 
andra sidan floden. Den har nu rasat vilket skapar enorma svårigheter för folket som arbetar eller bor 
på olika sidor. Till sommaren kommer någon slags korsning fungera förstås. En pontonbro eller 
färja…  

Vi har kontakter till en lokal förening som kommer guida oss i Turau – en tur i naturen och en tur med 
historia i fokus.  

 

*** 

I Minsk är vi friare vad gäller aktiviteter. Det finns alltid mycket att se och göra i en storstad  -  och så 
klart finns där våra kollegor och vänner från det belarusiska civilsamhället. Vår tanke är att göra en 
gemensam aktivitet, picknick kanske! Annars är vi fria att skapa eget program.  

Vi kommer tipsa om ett par mytomspunna ställe som man bör besöka – från en central supermarket, 
genom Komarovski marknad till ett område tätt befolkat av kaféer, gallerior och graffiti.  

 
  

 

 



 

Praktiska detaljer  

 

 
 
 
Koncept: varje person köper resebiljetter tor Belarus själv och bokar hotell i Minsk. Boende i Turau 
kommer göras som för en grupp när vi vet exakt hur många vi är.  
 
Visum: behövs ej om man ankommer via Minsk flygplats, 5 dagar. Glöm inte passet!  
 
Flyg: boka Belavia – direkt flyg. Ankomst: mitt på dagen, 6 juni. Avgång: mitt på dagen, 10 juni.  
 
Resa till och från Turau: folk säger att kollektivtrafikens minibussar inte är en variant för en grupp.  Vi 
ska nog behöva hyra en egen minibuss.  
 
Boende Turau: ett lokalt gästhus  
 
Boende Minsk: prel. hotell Minsk som ligger centralt och ganska ok priser (man kan hitta andra ställe 
om någon vill) 
 
Pengar: ta med kontanter Euro/Dollar. Det finns även bankomater och växelställen.  
 
Huvudsaklig kontakt är med vår e-postlista https://groups.google.com/d/forum/belarus2018 
Vi har även en facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/215517765861451/ 
 
Båda grupperna är slutna, så ni måste följa länkarna och begära att få gå med. 
Det går också bra att ta direkt kontakt, anders70mattsson@gmail.com 
 
Ansvariga för resan: Lana Willebrand & Anders Mattson 
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