Konferens i Sydafrika 1-3 mars 2019
Det yttersta trädet ideell förening har fått uppdraget av Shaykh Fadhlalla Haeri att anordna 2019 års sufi-konferens på Rasooli Centre i Pretoria, Sydafrika mellan 1-3 mars. Vi
kommer dessutom att erbjuda möjlighet att delta i aktiviteter veckan före (mellan
23/2-28/2). För bilder på Rasooli Centre och andra platser vi varit på tidigare, se https://
m9x.se/category/trips/south-africa/.
Flya Dit
(Biljetter för: Max, Selma, Yuusuf, Maryam, Mohammad Muslim, Hasse Arvidsson). Våra
biljetter kostade 4200 kr/person.
Om man vill åka med oss, boka plats på samma flyg!
2019-02-22, kl 20:50 Arlanda - Addis Ababa 2019-02-22, kl 06:20
2019-02-23, kl 08:35 Addis Ababa - Johannesburg 2019-02-23, kl 13:05
Hyra bil?
Finns möjlighet att hyra bil på flygplatsen, vi rekommenderar Avis. Kostar ca 150-300 kr
per dag, ta gärna extra försäkring. Man kan inte promenera hur som helst i Sydafrika pga
brottslighet, så en bil kan vara bra om man vill se sig omkring utanför Rasooli Centre. Vill
man åka med till Kruger Park så krävs bil, eller att man i förväg bestämmer att åka med
nån som hyr bil.
Övrigt
Det finns ett stort utbud av halal-mat i Sydafrika. Maten är billigare än i Sverige. Man kan
klara sig med VISA eller MasterCard nästan överallt, för cash kan man gå till bankomat.
Boende får man ordna själv, men för tidiga anmälningar kan man eventuellt få hjälp med
att hitta boende på vandrarhem/hotell i närheten av/på Rasooli Centre. Hotell/vandrarhem/stuga kostar ca 150-500 kr per natt/pers.
Preliminärt program i Det yttersta trädets regi
Det yttersta trädet ideell förening arrangerar aktiviteter veckan före konferensen samt
själva konferensen.
Rasooli centre i Pretoria
Lör 2019-02-23
Ankomst Rasooli Centre, Pretoria. Sen eventuellt till sitt boende. På kvällen dhikr och
samkväm.
Sön 2019-02-24
Aktiviteter på Rasooli centre (umgänge, dhikr, chill och njut av den fantastiska atmosfären
på Rasooli Centre).
Besök på Kruger Park
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Kruger Park (världens första och största naturliga ”zoo”, 1/3 av Sveriges yta, ligger ca 5
timmars bilfärd från Rasooli Centre. Man får möjlighet att vara mitt i en naturfilm! Inträdet
kostar ca 100 kr om jag inte minns fel. Sedan finns restauranger inne i parken där man kan
ärta lunch. Förslagsvis åker vi alla tillsammans i flera bilar. Man får inte gå ut från bilen väl
inne i parken.
Mån 2019-02-25
Bilresa mot Kruger Park med lunch på Millis som är en fantastisk restaurang på vägen.
Övernattning på hotell White River.
Tis 2019-02-26
Kruger Park under dagen med start från hotellet ca kl 04:30. Efter parkbesöket tillbaka till
hotellet i White River.
Ons 2019-02-27
Bilresa tillbaka från White River till Rasooli centre.
Rasooli centre i Pretoria
Tor 2019-02-28
Aktiviteter på Rasooli Centre med dhikr och föreläsning, samt chill. Finns möjlighet för
dagsresa till Cradle of Mankind och dess grottor där man funnit de tidigaste resterna av
mänskliga skelett och boplatser.
Sufi-konferens: ”The Universality of Human Quest - Differentiated Sameness”
Preliminärt program på Rasooli Centre. Gästföreläsare bland annat: Shaykh Fadhlalla Haeri, Shaykh Mohammad Muslim Eneborg, m fl. Avgift: ca 500-700 kr/person (exklusive boende).
Fre 2019-03-01
Sufi-konferens: Program kommer senare.
Lör 2019-03-02
Sufi-konferens: Program kommer senare.
Sön 2019-03-03
Sufi-konferens: Program kommer senare.
Hemresa
(Biljetter bokade för: Max, Selma, Yuusuf, Maryam, Mohammad Muslim, Hasse Arvidsson)
Mån 2019-03-04, kl 14:10 Johannesburg - Addis Ababa 2019-03-04, kl 20:25
Mån 2019-03-04, kl 23:40 Addis Ababa - Arlanda 2019-03-05, kl 05:40
Sufi-retreat efter konferensen (ej i Dyt:s regi)
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De som kan och vill stanna även veckan efter konferensen kan ta del av följande aktiviteter.
Rasooli centre (övriga aktiviteter)
Ingen avgift (tror jag)
Mån 2019-03-04, Program kommer senare.
Tis 2019-03-05, Program kommer senare.
Ons 2019-03-06, Program kommer senare.
Tor 2019-03-07, Program kommer senare.
Retreat/Konferens i Sabie
(Avgift: ca 3000-4000 kr/person inkl boende och mat)
Fre 2019-03-08, Program kommer senare.
Lör 2019-03-09, Program kommer senare.
Sön 2019-08-10, Program kommer senare.
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