
DAre to goxplore
reAlly Down UnDer
Jobba och res i ett riktigt häftigt 
land, reskassan tjänar du ihop 
längs vägen.
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CoolA nyA ZeelAnD
Jobba och res med 
upptäckarskorna på i ett storlaget 
naturparadis.

res i syDAmerikA
Jobba och hjälp gatubarn och känn 
pulsen i Buenos Aires. 

HJälp DJUr i AfrikA
ta hand om skadade djur och upplev 
det fantastiska djurlivet i Afrika på 
riktigt nära håll.

inDien
Jobba som volontär på barnhem i 
de heliga kornas land.

- Res, uppleV, aRbeTa och göR skillnad!
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haR du besTämT dig än?
 
Hör du till dem som funderar på att ge sig iväg ut för att se mer av världen, 
jobba under resan för att dryga ut reskassan, möta nya kulturer, få vänner för 
livet och kanske få en möjlighet att göra skillnad?  
 
För många år sedan var jag själv just där, och till sist kom jag verkligen iväg. 
Under två år studerade och jobbade jag i Australien, en tid som både förän-
drade mig som människa och gav mig helt fantastiska minnen och vänner. Men 
liksom många andra fick jag en del mindre roliga upplevelser på köpet. Som ag-
gressiva hyresvärdar, krånglande arbetsgivare och problem med papper. Saker 
som man definitivt inte vill hålla på med just då.  
 
Hela vår idé går ut på att förbereda dig inför din resa ut i världen och ge dig den 
hjälp du behöver, hela vägen. Då slipper du göra de tråkiga misstagen och kan 
istället koncentrera dig på att resa, jobba och ha en massa kul! 
 
Så vart vill du åka och vad vill du göra? Surfa i Australien, åka skidor i Kanada, 
mata lejonungar i Zimbabwe, undervisa i Kina, bygga hus i Costa Rica så kan 
vi hjälpa dig. Tillsammans med våra kollegor i Oslo på vårt systerföretag; GoX-
plore Norway är vi Skandinaviens största specialist på att kombinera resande 
och arbete ute i världen.  
 
Vi på GoXplore har under årens lopp ställts inför massor av utmaningar och 
samlat på oss erfarenheter som vi gärna delar med oss av till dig, så att du 
ska våga bestämma dig för att förverkliga din dröm om att komma iväg.  
 
Så tveka inte längre utan läs på ordentligt i broschyren och dröm vidare, så 
hörs vi när du vill dela dina funderingar med oss. 
 
Dare to GOXploRe! 
 
Fredrik Dahlberg 
VD, GoXplore Sweden 
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så Här fUnkAr Det
Med GoXplore får du möjlighet att under planerade och kontrollerade 
former komma ut och uppleva olika länder och kulturer. Vi har väl 
etablerade samarbeten med organisationer och myndigheter och 
många års erfarenhet av att leva och arbeta i de arton länder som vi 
jobbar med idag. För att ge dig möjlighet att verkligen välja vad det är 
du vill göra erbjuder vi tre olika upplägg; Work & Travel, Teach & Travel 
samt Volontärresor.

Volontärresor 

en HJälpAnDe HAnD
I många delar av världen lever människor i fattigdom och brist på 
kunskap om viktiga frågor. Dessutom finns det gott om djurarter som 
är utrotningshotade och utsatta. För att övervinna dessa problem så 
har organisationer och personer runt om i världen startat upp olika 
volontärprojekt. När statens bidrag i de olika länderna inte räcker till 
gör du som volontär en enormt stor skillnad. Ditt bidrag blir att jobba 
gratis, då dessa organisationer har väldigt små finansiella resurser. 
Samtidigt som du ger en hjälpande hand till människor och djur 
kommer du också att komma hem berikad på kunskap, du har träffat 
vänner för livet och fått ett oförglömligt äventyr.
 
Vem kan åka?
Oavsett om du är gammal eller ung, tjej eller kille, gift eller singel 
så är en volontärresa något för dig.  Att åka som volontär kan vara 
ett avbrott i den tråkiga vardagen, det kan vara ett projektarbete i 
skolan, utbildning i ditt yrke eller kanske ”bara” en mer meningsfull 
resa. Det viktigaste är att du har ett brinnande hjärta för människor 
och djur.

huR fåR jag jobb?
Du väljer själv om du vill jobba med våra wildlife- eller sociala projekt. 
När du valt resmål och projekt informerar vi dig vidare om vad som 
kommer att hända när du kommer fram. De olika alternativen innebär 
lite olika saker men din resa blir inte bättre än vad du gör den till, 
så åk med öppet sinne, var anpassningsbar och respektera dina 
medmänniskor så kommer din resa garanterat att bli ett fantastiskt 
äventyr. Du kommer att bli inbjuden i lokalbefolkningens liv och bo 
med dem, äta med dem och följa deras livsmönster. Du jobbar inte 
alla dagar och det innebär att du har möjlighet att resa runt och 
äventyra efter din projekttid.  
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Teach & Travel 

läR föR liVeT
Att jobba som engelsklärare i Kina är ett otroligt spännande alternativ 
för dig som är sugen på nya utmaningar. Du får möjlighet att upptäcka 
Kina och dess fantastiska kultur och natur samtidigt som du jobbar 
som lärarassistent på privatskolor runt om i Kina. Du får utbildning, 
fickpengar, kost och logi samt lektioner i mandarin under din tid i 
Kina. Du kan jobba en termin och under loven har du möjlighet att resa 
runt i Kina. Programmet har utvecklats av de Kinesiska myndigheter-
na i samarbete med Work & Travel Company för att möta det stora 
behovet av engelsklärare. Efter avslutad vistelse får du ett TEFL-
certifikat (Teaching English as a foreign language) vilket innebär att 
du kan undervisa i engelska i hela världen.   

Vem kan åka?
Teach & Travel China är ett program för dig som är mellan 18 och 
45 år. Du behöver inte vara lärare för att vara med, men du måste 
tala bra engelska. Du bör vara flexibel, intresserad av andra kulturer, 
äventyrlig, gilla utmaningar, ha god kommunikationsförmåga och vara 
utåtriktad. Du kommer att få massor av information om Kina och vi 
hjälper dig med flyg och visum.  

huR fåR jag jobb?
När du har skickat in din ansökan kommer du att få genomgå en 
intervju samt ett prov i engelska där vi avgör om du får en plats på 
programmet. Du kommer inte att kunna välja exakt vilken skola 
du vill undervisa på, men väl region och åldersgrupp. De första fyra 
veckorna är utbildningsveckor med mandarinutbildning i Peking. Under 
denna period kommer du att ha mat och boende inkluderat, men ingen 
lön. Efter de första fyra veckorna börjar din position som lärarassistent. 
Dina arbetsuppgifter kommer att variera, ibland assisterar du läraren 
med olika saker, medan andra dagar kan du komma att hålla muntliga 
lektioner på engelska. 

Work & Travel 

jobba dig fRam
Att jobba dig genom Australien, Nya Zeeland eller Kanada är ett 
perfekt sätt att få ut så mycket som möjligt av din resa. Surfa 
längs Australiens härliga stränder, öka adrenalinet i Nya Zeeland 
eller ta på skidorna och testa världens kanske bästa skidbackar i 
Kanada. Längs din resa kommer du att tjäna ihop en reskassa och 
på så sätt ha råd med massor av häftiga upplevelser, samtidigt 
som du får bra inblick i en helt ny kultur. 
Du söker ett arbetsvisum som gör att du har en möjlighet att 
stanna i landet i upp till ett år. Efter introduktionsdagarna väljer du 
själv hur du vill lägga upp din resa – om du vill få hjälp under hela 
din resa eller bara under vissa delar. Det är helt upp till dig vart du 
vill resa och vad du vill göra! 

Vem kan åka?
Programmen är baserade på ett Working Holiday Visum och för att 
kunna resa med detta visum har myndigheterna beslutat att du 
måste vara mellan 18-30 år. Både i Nya Zeeland och Kanada be-
höver du dessutom visa upp ett kontoutdrag på en summa för att 
visa på att du är där för att äventyra.  För att kunna jobba i landet 
krävs en del saker som myndigheterna har satt upp som krav. Allt 
detta löser vi till dig för att du ska spara tid och pengar och kan 
börja ditt äventyr från dag ett.

huR fåR jag jobb?
Oavsett om du har erfarenhet i bagaget eller om du precis tagit 
studenten så hjälper vi dig med jobbkontakter. Våra hårt arbetande 
arbetsförmedlingar finns på plats i landet och så länge du är 
flexibel, framåt och kan tänka dig olika typer av jobb så kommer 
det att ordna sig. 

Innan avresan får du får tillgång till vår jobbdatabas för att få en  
indikation på vilka jobb du kan söka. Under de första fyra dagarna 
på plats är du med på ett informationsmöte med vår arbets-
förmedling. Du får en Work & Travel-bok med massor av samlade 
jobbkontakter och tillgång till vår sms-tjänst och e-postservice 
som innebär att vi skickar ut jobbkontakter för den region du be-
finner dig i.  Reser du till Kanada kan du om du vill få ett garanterat 
jobb innan du reser. 
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Milslånga stränder, tropisk regnskog, coola storstäder, oräkneliga äventyr och 
grymma sevärdheter i alla väderstreck. Med ett Working Holiday Visum gör vi 
det möjligt för dig att kombinera alla urhäftiga upplevelser med att jobba ihop 
respengar. 

Australien har länge lockat backpackers från världens alla hörn. Det är inte 
konstigt, här är livet tillbakalutat och easy going på ett alldeles speciellt sätt. 
Landet har en unik historia som kanske delvis är förklaringen till att alla kän-
ner sig välkomna. Många som kommer till den här delen av världen inser att de 
aldrig vill åka härifrån. Man måste komma hit för att förstå.  

liVeT ”doWn undeR”
I Australien kan du välja mellan att trängas med solbadande backpackers eller 
att njuta på en egen strand, mellan festliga barbecues och supershopping eller 
det lite mer stillsamma livet på en ranch. Här finns landsbygd, storstäder och 
mytomspunna platser som Ayers Rock, Stora Barriärrevet och världsberömda 
landmärken som operahuset i Sydney. Här hittar du en fantastisk natur och ett 
unikt djurliv. Vill du vara i händelsernas centrum och tycker om att träffa män-
niskor kommer du att gilla östkusten. Men vill du istället vara en av dem som 
går mot strömmen så är definitivt västkusten något för dig. Här finner du ett 
fantastiskt lugn med magiskt vackra vyer. Det är din resa och du bestämmer 
helt och hållet.  

VaRföR goXploRe?

• Flygbiljett inkluderad, vi ordnar med bokningen
• Du sparar tid, vi sköter allt krångligt
• Vi är certifierade “Aussie specialists” med 
   10 års erfarenhet
• Vi har egen arbetsförmedling med kontor i Sydney
• Vi står för tryggheten om något skulle hända
• Alla på kontoret har varit i Australien 
• Åker du ensam? Vi har gruppavgångar
• Vi är Nordens största specialist på att kombinera    
   resande med jobb runt om i världen

AustrAlien måste upplevAs
JoBBA oCH res rUnt CoolA AUstrAlien
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föRe aVResan:
• Ansökan om ett Working Holiday Visum
• Ansökan om ett skattenummer så att du kan börja jobba direkt
• CV på engelska
• Handbok och stöd under hela bokningsprocessen
• Bokning av flyg

näR du kommeR hiT:
• Transport från flygplatsen
• Fyra nätter på stans bästa Hostel
• Informationsmöte på GoXplores kontor i Sydney
• Rundtur i Sydney
• Inköp av mobil eller SIM-kort till din egen mobil
• Bankkonto och bankkort
• Privat postbox på GoXplores kontor

Vi äR med dig hela Vägen
I god tid före avresan hjälper vi dig med alla ansökningar, papper och bokningar 
som ska fixas. När du kommer fram till Sydney finns ett rum bokat åt dig på 
ett vandrarhem. Dagen efter har vi ett informationsmöte på vårt eget service-
kontor. 

så häR fiXaR du jobb!
Med GoXplore reser du i en gräddfil. På vårt servicekontor i Sydney har vi nämligen 
en egen arbetsförmedling med stort nätverk över hela landet, en tjänst som 
inte går att få om man inte reser med oss. Sydney är staden där vi kan erbjuda 
flest jobb, men vi hjälper dig självklart att hitta jobb runt om i hela Australien. 
Turismen är till exempel viktig i Australien och erbjuder en uppsjö av arbeten. Ca 
1-2 veckor före avresan får du ett mail med inloggning till Members lounge. Här 
hittar du ditt australiensiska mobilnummer samt en lista över lediga jobb och 
alla evenemang. 

GoXplore arbetsförmedling
• Stenkoll på arbetsmarknaden 
• Ett stort utbud av olika jobb och tjänster
• Du har tillgång till oss under hela din tid i Australien
• Vi hjälper dig att fixa ett jobb!

Exempel på arbeten:
Lantbruksjobb, fabriksarbete, kontorsarbete, byggjobb, bartender, servitris, 
fruktplockare, packningsjobb och mycket mer.

Det här behöver du:
För att söka jobb behöver du ett CV skrivet på engelska och gärna ett rekom-
mendationsbrev. I den handbok du får av oss finns bland annat en CV-mall. 
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VaRföR GOXploRe?

• Programmet inkluderar en ett års tur & retur-biljett
• Du sparar tid, vi sköter allt krångligt!
• Vi har egen arbetsförmedling med kontor i Auckland
• Du blir medlem i WWOOF Willing Workers on Organic Farms
• Vi står för tryggheten om något skulle hända
• Vi är experter på att jobba och resa i Nya Zeeland
• Åker du ensam? Vi har gruppavgångar!

I upp till ett år ger vi dig möjlighet att jobba dig fram genom en av 
världens hetaste destinationer. Se de magiska regnskogarna, de 
hisnande glaciärerna och de heta källorna med egna ögon, och smaka 
på landets stolta Maorikultur och fantastiska vildmark.

Nya Zeeland är ett häftigt land som man inte ska skynda igenom. 
Under 2010 röstades det fram av Lonely Planet som en av de 10 bästa 
destinationerna i världen. Fantastiska naturupplevelser, ett rikt djurliv 
och en befolkning som verkligen är både “chilled” och ”relaxed” gör att 
de flesta resenärer önskar att de hade mer tid på sig att utforska Nya 
Zeeland. Med vårt GoXplore-program har du möjlighet att stanna i upp 
till ett år. Vi hjälper dig att ordna ett Working Holiday Visum, att fixa 
arbete samt allt annat som kan kännas jobbigt. 

sköna äVenTyR
Nya Zeeland, och då särskilt Sydön, lockar äventyrslystna människor 
från hela världen. Vårt kontor ligger i Auckland, ”The city of sails”. Här 
är havet ständigt närvarande och fiske är stort. Kullarna runt Auckland 
är täckta av tät regnskog och du skymtar slumrande vulkaner som 
avlägsna Gandalf-hattar. Det är enkelt att ta sig runt med buss. En del 
väljer att köpa en gammal bil på plats, men tänk då på att här är det 
vänstertrafik som gäller. 
Queenstown är känt som ett riktigt äventyrsmecka. Du kan testa 
allt från rafting till vandringar i vulkaniska landskap. Missa inte 
delfinerna och valarna utanför Kaikoura. Vårt team på plats tar med 
dig på partykryssningar, stadsrundturer, utflykter och massor av andra 
aktiviteter.

HetA 
nyA ZeelAnD

8
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Vi sTöTTaR dig hela Vägen
Under hela bokningsprocessen och på plats på Nya Zeeland stöttar vi dig med 
tips och råd. Ditt Working Holiday Visum berättigar dig till att arbeta i upp till 
ett år. Vår arbetsförmedling på plats i Auckland gör det enkelt för dig att skaffa 
ett jobb, tjäna lite pengar och resa runt och uppleva Nya Zeeland.

Före avresan:
• Working Holiday Visum
• Hjälp med CV
• Handbok och stöd under hela bokningsprocessen
• Bokning av flyg 
• Rätt försäkring

När du kommer hit:
• Hjälp att fixa bostad
• Informationsmöte på GoXplores kontor i Auckland
• Bankkonto och bankkort
• SIM-kort till din egen mobil
• Privat postbox på GoXplores kontor
• Tips på fritidsaktiviteter
• Skattenummer så att du kan börja jobba direkt

Fri WiFi på huvudkontoret i Auckland. 

så Här HittAr DU ArBete
På informationsmötet i Auckland får du utförliga uppgifter om vilka 
möjligheter som finns och hur du skall gå tillväga när du söker jobb. 
För att hitta jobben krävs att du är framåt, flexibel och tycker om 
utmaningar. Oftast tar det ett tag innan man har hunnit anpassa sig, 
därför är det viktigt att du kan tänka dig olika typer av jobb. 

Precis som i Australien är det stor efterfrågan på lantbruksarbetare, 
särskilt vid skördetiden. Även andra tillfälliga jobb finns det gott om 
och du hittar dem genom GoXplores egna arbetsförmedling eller på 
anslagstavlor.  När du är ute och reser träffar du på massor med andra 
backpackers som gärna delar med sig av sina erfarenheter, detta är 
ett perfekt sätt att hitta nya arbetsplatser.  

GoXplore arbetsförmedling
• Stenkoll på arbetsmarknaden 
• Ett stort utbud av olika jobb och tjänster
• Du har tillgång till oss under hela din tid på Nya Zeeland
• Vi hjälper dig att fixa ett jobb!

Exempel på arbeten:
Lantbruksjobb, fabriksarbete, kontorsarbete, byggjobb, bartender, 
servitris, fruktplockare och mycket mer.

Det här behöver du:
För att söka jobb behöver du ett CV skrivet på engelska och gärna ett 
rekommendationsbrev. I den handbok du får av oss finns bland annat 
en CV-mall. 

WWOOF
Som medlem i Willing Workers on Organic Farms (WWOOF) kan du 
vara säker på att få ett jobb på olika farmer i landet. Din lön blir fri 
kost och logi och det är garanterat den bästa vägen att uppleva livet 
på en Nya Zeeländsk farm.  Om du åker med oss har du ett medlem-
skap i WWOOF inkluderat i programmet.
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äVenTyRens kanada  
Gillar du natur, vida vidder, frihet, äventyr och skidåkning? Då kommer du att 
älska Kanada! Jobba och res genom detta natursköna land som präglas av en 
häftig multikulturell känsla. 

Ingen annanstans är det möjligt att leva så nära ett överflöd av naturupplevelser 
som i världens näst största land.  I många år har Kanada rangordnats som det 
bästa landet att bo i, baserat på hälsa och livskvalitet. Att resa och arbeta i 
detta storslagna land är ett häftigt äventyr med fötterna på jorden – du kan ha 
garanterat jobb redan innan du reser om du vill.

skidåkning elleR sToRsTadspuls?
Jobba dig fram till ditt livs häftigaste åk i Whistler, Banff eller någon av de 
andra orter där de vita vidderna är lika många som långa. Eller upplev Kanadas 
multikulturella storstäder som till exempel Vancouver och Toronto. Städer som 
har allt vad man kan begära av upplevelser, och lite till. I detta natursköna 
land finns enormt många nationalparker med milsvida möjligheter till vandring, 
vildmarksliv och äventyr. Vi hjälper dig gärna med tips!

Vi hjälpeR dig oRdna deT pRakTiska

Hela vägen, både före och efter bokningen, stöttar vi dig med tips och 
råd. Oavsett vilket program du väljer så finns vi bara ett telefonsamtal 
bort under hela din vistelse. Reser du med oss hinner du uppleva mer 
medan du tjänar pengar till reskassan.

föRe aVResan:
• Hjälp med alla dokument som behövs för att börja jobba
• Social Insurance number
• Hjälp med att skriva CV för Kanadensiska arbetsmarknaden
• Handbok med tips och råd om att jobba och resa i Kanada
• Jobberbjudande före avresa
• Bokning av flyg
• Uppföljningssamtal innan avresan

näR du kommeR hiT:
• Hämtning på flygplatsen
• 4 nätters boende (vandrarhem)
• Hjälp att fixa bostad
• Informationsmöte angående jobb och resande i Kanada
• Tillgång till ett antal jobberbjudande över hela Kanada
• Tillgång till GoXplores kontor med fax, Internet och privat postbox
• Kanadensiskt bankkonto och bankkort
• Mobil eller SIM-kort till din egen mobil
• Privat postbox på GoXplores kontor
• Tips på fritidsaktiviteter
• 24-timmars journummer om du skulle behöva hjälp

VaRföR GOXploRe?
• Programmet inkluderar en ett års tur & retur-biljett
• Du sparar tid, vi sköter allt krångligt!
• Möjlighet till garanterat jobb och boende innan avresa
• Vi har eget kontor i Vancouver
• Vi har Sveriges enda Certifierade Kanada Specialist
• Åker du ensam? Vi har gruppavgångar!
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TVå säTT aTT hiTTa jobb!
Ofta erbjuds du arbete över en säsong, men detta kan i en del fall förlängas. 
Vi har goda kontakter med flera semester- och skidorter och kan erbjuda 
ett stort antal olika jobb oberoende av dina kvalifikationer och hur länge 
du vill stanna.

kanada deluXe - gaRanTeRaT jobb
Tack vare ett unikt kontaktnät via vår samarbetspartner i Vancouver kan 
vi erbjuda dig jobb redan före avresan till Kanada.  Med detta paket vet du 
var du ska jobba och hur mycket du kommer att tjäna, vilka arbetstider 
som gäller och var du ska bo. 
De Luxe-programmet är speciellt för dig som vill jobba i Vancouver eller 
göra en säsong i Klippiga bergen. 

Alternativ 1:
Hospitality – skid- eller sommarsäsong i Klippiga bergen.
Vill du jobba uppe i Rocky Mountains över en vinter- eller sommarsä-
song och hoppa ut i skidbacken eller mountainbike-spåret på fritiden? 
Med detta program är du garanterad jobb innan du åker och 9 av 10 får 
även boendet ordnat innan avresan.  

Alternativ 2:
Cityplacement – Vancouver
Har du alltid drömt om att jobba i en storstad så är Cityplacement något 
för dig. Du arbetar i Vancouver och är garanterad jobb. Anställningen sker 
på plats inom de första 2 veckorna. Du söker boende på egen hand och 
självklart får du tips & råd av vår samarbetspartner.

kAnADA BAsiC – lite mer friHet 
Om du inte vill att allt ska vara spikat och klart innan avresan ska du välja vårt 
Kanada Basic-program. Du har då större ansvar för ditt jobbsökande, men får 
hjälp längs vägen. 
Du anländer till Vancouver på västkusten, blir hämtad på flygplatsen och 
inkvarterad på ett vandrarhem i centrum. Dagen efter deltar du i en grundlig 
genomgång av allt som är viktigt för dig att känna till. Du får hjälp innan resan 
och på plats i Kanada får du hjälp med jobb, boende och alla papper som krävs.

Det här får du alltid hjälp med:
• Vilka jobb du kan förvänta dig och hur mycket du kan tjäna
• Vilka skatteregler som gäller
• Boendekostnader och om hur du hittar en bostad
• Hur du hittar jobb
• Försäkringar

Exempel på arbeten:
De flesta av de jobb som vi hjälper till med finns inom serviceindustrin och 
ligger i eller i närheten av ett skidområde, en golfklubb eller på semester-
anläggningar över hela Kanada. 
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Teach & TRaVel china

uppleV kina 
från insiDAn
Att jobba som engelsklärare i Kina är ett spännande alternativ som ger 
dig möjlighet att upptäcka en fantastisk kultur samtidigt som du jobbar 
som lärarassistent. 
 
Utbildningen får du direkt på plats och vi hjälper dig att hitta rätt i 
djungeln av papper som ska fixas, till exempel att söka rätt visum. Du 
kommer också att få ett TEFL-certifikat (Teaching English as a foreign 
language) vilket innebär att du kan undervisa i engelska i hela världen. 
Teach & Travel China är designat som ett utbytesprogram där ”öst möter 
väst”. Du kommer att få vänner för livet från världens alla hörn och, vem 
vet, kanske en och annan värdefull framtida affärskontakt.  

Program:
4 veckors utbildning, 20 veckors undervisning, 2 veckors lov.

Vi hjälper dig med:
• Kost och logi under hela tiden
• Arbetsvisum
• TEFL-certifikat 
• Betalt lärarjobb (cirka 3000 kr i månaden)
• Översättningsservice via telefon, dygnet runt
• Bonus vid slutförd anställning

TEFL-certifikat
English Language Company’s (ELC) TEFL-certifikat omfattar totalt 
120 timmars undervisning och praktik. Certifikatet godkänns av det 
högt ansedda ELC i Australien. Ägarna och grundarna av skolan är 
knutna till Oxford University Press och ELC är känt för sina duktiga 
lärare och undervisning av högsta klass.

så häR gåR deT Till!
Fyll i ansökningsformuläret och därefter får du skriva ett test i engelska. 
Efter det får du komplettera med mer detaljerad information, berätta om 
dina erfarenheter, skriva en uppsats och lämna en personlig referens. 
När du blivit officiellt antagen får du ett brev som förklarar hur du 
ansöker om visum. Ditt pass måste vara giltigt i minst 6 månader 
efter det datum du tänker lämna Kina.

äR deTTa föR dig?
För att bli antagen måste du ha en avslutad gymnasieutbildning, vara 
minst 18 år vid avresedatum för halvårs- och helårsprogrammen, vara 
medveten om och förberedd på utmaningen i att undervisa i ett annat 
land, ha goda kunskaper i engelska (detta kontrolleras genom ett test 
och en intervju), vara intresserad av att uppleva kinesisk kultur samt 
vara utåtriktad, äventyrlig, flexibel och öppen.

12
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Teach & TRaVel VieTnam

VieTnams 
spännAnDe kUltUr 
Ta chansen att uppleva enastående miljöer, pulserande storstäder och god 
mat samtidigt som du träffar människor från hela världen. Vi erbjuder dig 
möjligheten att utforska ett spännande land samtidigt som du lär ut engelska 
och förbättrar ditt eget CV.

Efterfrågan på engelsklärare i landet är stor och Vietnam är ett både billigt och 
säkert land att leva i. Befolkningen är nyfiken och hjälpsam. Att resa och jobba 
i detta spännande land ger dig god insikt i den vietnamesiska kulturen och 
dess vardag och är samtidigt en bra merit inför din framtida karriär. 

Våra två program: 
• 4 veckors förberedande kurs för att få certifikatet TESOL*. Utbildningen äger 
rum i Ho Chi Minh City.
• 1 veckas förberedande kurs för redan kvalificerade TESOL-lärare.
*TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages.

Vi hjälper dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i vietnamesiska, vietnamesisk kultur och dess seder
• Kost och logi under utbildningsperioden
• Förbättra din engelska
• Spännande utflykter i landet
• Undervisningsmetodik
• Tur/retur från Ho Minh City till din lokala skola
• Boende vid skolan
• Lön samt en bonus vid slutförd anställning

så häR gåR deT Till!
Efter att du blivit antagen till något av programmen får du jobb på en 
vietnamesisk skola som engelsklärare i 4,5-5 månader, beroende på 
skolans terminslängd. 

äR deTTa föR dig?
Detta program är för dig som är flexibel, har fyllt 19 år, inte är rädd för 
att anta nya utmaningar och träffa nya människor. Eftersom du kom-
mer undervisa i engelska bör du ha goda kunskaper i detta språk.



14

 +46 42 17 95 25        •        info@goxplore.se        •        www.goxplore.se

VolonTäR med 
social inRikTning i indien 

fäRgsTaRka indien
Heliga kor, dofter, smaker, ljud – Indien frestar alla sinnen. Välj mellan att 
jobba som volontär på barnhem och skolor eller på kliniker i Goa, Udaipur eller 
Shimla, staden vid foten av Himalaya.

Välkommen till vackra, fantastiska Indien, ett land som öppnar alla dina sin-
nen. Som volontär kommer du att få en riktigt givande resa, därför rekommend-
erar vi dig att ta dig tid att upptäcka så mycket som möjligt under din vistelse 
här. Du kommer garanterat att få med dig oförglömliga minnen och nya vänner 
för livet på denna resa. Så vad väntar du på? 

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i indisk kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet
 
Vilka volontärjobb kan du få? 
På vår volontärresa till Indien kan du välja mellan att jobba som volontär 
på barnhem, skolor och kliniker i Goa. En delstat som innehåller allt ifrån 
marknader, nattliv och stränder i norr till ett mer lugnare söder där du kan 
koppla av med sol & bad. Dessutom har vi projekt i Shimla, en stad precis vid 
foten av världens mäktigaste bergsmassiv – Himalaya. 
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Bakom Thailands turiststråk lever delar av befolkningen i fattigdom. Ta chans-
en att uppleva landet på ett nytt sätt i våra spännande projekt på barnhem och 
skolor samt hos bergsfolket i norra Thailand.

Länge har Thailand varit ett land på våra läppar med sina fantastiska stränder, 
sitt sköna klimat och sin tilltalande matkultur. I vårt projekt i Thailand får du 
möta lokalbefolkningen bakom kulisserna och en spännande chans att hjälpa 
till.  Har du möjlighet att stanna någon vecka efter ditt volontärarbete, så har 
Thailand både vita stränder och kristallklart vatten att njuta av. Varför inte 
kombinera din semester med att ge en hjälpande hand, du också?  

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i thailändsk kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
Du kan välja mellan tre projekt: 
• Hjälp barn som står utan föräldrar, kärlek och förebilder genom 
att jobba på barnhem. Du kan hjälpa till att ge motivation, sprida 
glädje och förbättra förhållandena på barnhemmen
• Anta en spännande utmaning genom att lära ut engelska på skolor
• Bo uppe hos bergsfolket i norra Thailand, lär dem engelska och ta 
del av deras traditioner

sköna, VaRma 

tHAilAnD

VolonTäR med
social inRikTning i Thailand



16

 +46 42 17 95 25        •        info@goxplore.se        •        www.goxplore.se

VolonTäR med 
social inRikTning i aRgenTina 

känn på aRgenTina
Buenos Aires är en häftig stad där vissa delar fortfarande är fattiga. Som 
volontär kan du jobba med gatubarn, sprida glädje på barnhem eller renovera 
byggnader, samtidigt som du får chans att lära dig spanska.

I Argentina finns våra projekt främst i huvudstaden Buenos Aires, en fascin-
erande stad som inte lämnar någon oberörd. Grannskapet La Boca i Buenos 
Aires är framförallt känt som tangons vagga, och för en av tidernas bästa 
fotbollsspelare – Diego Maradona. Kvarteren är charmiga, men fattigdomen i 
området är stor. 

Oavsett vad du väljer att bidra med som volontär så kommer dina två första 
veckor i Argentina att vara en spanskkurs där du tar del av det lokala språket. 
Du bor under tiden hos en trevlig värdfamilj som tar med dig på olika roliga 
aktiviteter. På så sätt kommer du snabbt att lära dig spanskan och få en 
underbar tid tillsammans med alla andra sköna människor du träffar i fotbolls-
tokiga Argentina. 

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Spanskkurs
• Undervisning i argentinsk kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
I Buenos Aires finns massor med spännande projekt 
där du verkligen får göra skillnad och får se vilken 
nytta du bidrar med. Välj mellan att ge motivation 
och värme till föräldralösa barn, hjälpa det lokala 
företaget att växa eller varför inte jobba med något 
av våra byggprojekt? 
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VolonTäR med 
social inRikTning i cosTa Rica

CostA riCAs 
fäRgsTaRka kulTuR
Centralamerikas juvel är ett paradis på jorden. Vi har många olika projekt på 
skolor och barnhem och säkert något som passar just dig. I programmet ingår 
utbildning i spanska, så ta chansen att lära dig ett nytt språk! 

Välkommen till Centralamerikas juvel, Costa Rica. Landet har ett väldigt rikt 
naturlandskap med alltifrån levande vulkaner, tropiska regnskogar till ett 
djurliv som du endast hittar i Costa Rica. Dina två första veckor kommer du 
att vara i skolbänken tillsammans med andra volontärer. Här kommer du att 
få lära dig spanska samtidigt som du bor i en trevlig värdfamilj som hjälper 
dig tillrätta i början av din vistelse. På så sätt kommer du att ha de perfekta 
förberedelserna inför ditt volontäräventyr i färgstarka Costa Rica!  

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Spanskkurs
• Undervisning i Costa Ricas kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
Vi har massor med olika volontärprojekt i landet, många av dem innebär att 
du jobbar med barn på barnhem. (Se också våra Volontärjobb i Costa Rica med 
fokus på djur och natur.)
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VolonTäR med 
social inRikTning i ghana

spännande ghana 
Som volontär får du del av Ghanas fantastiska kultur, vänliga befolk-
ning och härliga klimat. Samtidigt har du möjlighet att göra skillnad 
genom att jobba i olika byggprojekt och på skolor.  

Ghana är ett fantastiskt land med en spännande kultur, som du som 
volontär kommer att komma riktigt nära. Visste du t.ex. att även om 
man är vänsterhänt så äter du med höger? Detta och mycket mera 
kommer du att lära dig när du bor hos din värdfamilj. Via GoXplore kan 
du välja att medverka i massor med spännande projekt som kommer 
hjälpa lokalbefolkningen på olika sätt. 

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Ghanas kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
Vill du vara med och sprida värme till barn på barnhem, ge en hjäl-
pande hand på rehabiliteringscenter och sjukhus eller sprida kunskap 
och medvetenhet om HIV/AIDS? Då är Ghana landet för dig. Är du 
dessutom självständig, anpassningsbar och inte rädd för tuffa tag så 
ska du inte tveka – åk som volontär till Ghana!
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VolonTäR med 
social inRikTning i sydafRika

Vilda, 
VackRa sydafRika 
Många skolor och förskolor i Kapstaden kan inte anställa så många pedagoger 
som de behöver. Som volontär kan du ge barnen extra stöd samtidigt som du 
får chans att upptäcka Sydafrika.

Sydafrika är främst känd för sin otroliga natur. Landet erbjuder både härliga 
stränder i KwaZulu Natal, närhet till vilda djur och häftiga upplevelser i färg-
starka Kapstaden. 15 år efter upplösningen av apartheid, kämpar landet för 
att återhämta sig. Sydafrika har ett väldigt passande smeknamn, “Rainbow 
Nation”. Ett bra namn på landets fascinerande blandning av kultur, religion och 
natur.  För att ge dig en introduktion till kultur, språk och livsstil bjuder vi på en 
introduktionsdag i Kapstaden.

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Sydafrikansk kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet
 
Vilka volontärjobb kan du få? 
GoXplore ger dig möjlighet att delta i volontärprojekt i och runt 
Kapstaden. Vill du göra skillnad i skolan så har vi projekt i förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor. På förskolan kommer du bland annat 
att arbeta med att stimulera och leka med barnen. I grundskola och 
gymnasium kommer arbetet att kretsa kring kommunikation med barn 
och utbildning i musik. Du har också möjlighet att välja projekt inom 
hälsa, sport och djurliv om det är något du skulle vilja arbeta med som 
volontär.
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VolonTäR med 
social inRikTning i ZimbabWe

göR en insaTs 
i ZimBABwe
Som volontär i Zimbabwe får du en unik chans att lära känna ett fascinerande 
land med en stolt historia. På landets skolor och barnhem kommer din insats 
att göra stor skillnad. Vill du sträcka ut en hjälpande hand till befolkningen i 
Zimbabwe och kombinera detta med att komma det afrikanska djurlivet nära?  
Då är vårt Kids & Lions det perfekta projektet för dig.  

Zimbabwe har länge varit ett av de rikaste länderna i Afrika, men har efter 
många år av ekonomisk nedgång blivit allt mer beroende av hjälp. Idag står 
många av de skolor som en gång i tiden rankades som de bästa i Afrika tomma 
och behöver nu mycket hjälp. Många barn har inte fått de förutsättningar i livet 
som de borde fått och behöver din hjälp. 

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Zimbabwes kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Möjlighet att kombinera med volontärarbete med vilda djur
• Tips på spännande utflykter i landet
 
Vilka volontärjobb kan du få? 
Som volontär på vårt Kids & Lion projekt är du med för att ge 
motivation och sprida värme åt barnen på barnhemmen. Eller 
så undervisar du i engelska på någon av de många skolorna. På 
helgen kan du i mån av plats vara delaktig på vårt Lion Breeding-
projekt och volontärarbeta med lejon. Här kommer du att vara 
med om massor med spännande arbetsuppgifter. 

20
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VolonTäR med 
social inRikTning i Zambia

ZAmBiA 
är AfrikAs HJärtA
Arbeta som volontär på skolor och sportcenter i ett land som erbjuder ett 
fantastiskt rikt djurliv och en unik kultur.

Zambia beskrivs av många som “det verkliga Afrika”. I detta vackra land 
bor några av Afrikas varmaste människor, och en otrolig mängd vilda djur i 
nationalparkerna. Som volontär kommer du att placeras i staden Livingstone, 
ca 10 km från Victoria Falls. Livingstone är rikt på natur och kulturarv och har 
blivit Zambias hjärta för turister. Du kommer att leva i ett tryggt och säkert 
komplex, fem minuters promenad från Livingstone centrum. Volontärer från 
samtliga våra projekt bor i samma hus.

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Zambias kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet
 
Vilka volontärjobb kan du få? 
• Undervisningsprojekt
Som volontär får du ge välbehövlig hjälp på skolor i Livingstone och göra livet 
bättre för utsatta barn.

• Medicinska och samhällsutvecklande projekt
Som medicinska volontärer hjälper du till på sjukhus och sjukstugor i Living-
stone. Du som inte har någon medicinsk utbildning eller bakgrund kan hjälpa 
till med specialprojekt i de lokala byarna.

• Sport- och hälsoprojekt
Sportvolontärer jobbar med träning, vägledning och arbete med idrott i skolan. 
Ett område som i högsta grad är försummat på grund av brist på utbildade 
lärare. Du kommer att undervisa i olika ämnen som HIV, kost och en hälsosam 
livsstil.  

• Gemenskapsprojekt
När du har spenderat din dag på ditt projekt kommer du att tillbringa efter-
middagen med att hjälpa till i samhället med projekt som: Läsklubb, Konst-
klubb, Farmarbete, m m. Dessa eftermiddagsaktiviteter betyder mycket för det 
lokala samhället, och du spelar en viktig roll i människors liv.
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VolonTäR i kina med
inRikTning på djuR och naTuR

JättepAnDAns kinA  
Följ med till dynamiska Kina och prova på livet som volontär. I många 
år har pandan varit en hotad art och genom att delta i vårt volontär-
projekt kommer du att bidra till jättepandans fortlevnad. 

Jättepandan har länge varit hotad på grund av människans brist på 
respekt för pandans liv och miljö. Passa på att åka på en resa för att 
hjälpa dessa fantastiska djur som överlevt i århundraden, men nu är 
nära utrotning. 
På helgerna kan du ta lokalbussarna och uppleva hela provinsen som 
är ansedd att vara en av Kinas vackraste. Åk på upptäcktsfärd tillsam-
mans med andra volontärer från hela världen, som är där med samma 
syfte som du: Att få vara med om att hjälpa ett av världens underverk, 
jättepandan.

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Kinas kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
Som volontär får du hjälpa till med den dagliga skötseln av pandorna, 
och av naturreservatet. Du assisterar personal med att samla infor-
mation kring pandans beteende.  

22
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VolonTäR i namibia med 
inRikTning på djuR och naTuR

sköna, Vilda namibia
Tänk att få vakna till ljudet av lejon, att ha babianer pillandes i ditt hår eller 
att hjälpa föräldralösa elefanter. I vårt volontärprojekt på Noah’s ark i Namibia 
kommer du att få ta hand om skadade djur och träffa massor med sköna män-
niskor.

Vill du utforska den spännande kulturen i Afrika och dessutom vara med och 
hjälpa skadade, föräldralösa och utsatta djur? På den stora familjeägda gården 
i Namibias bushlandskap har du verkligen möjlighet till detta. Noah’s Arks 
vision är att skydda miljön och skapa ett hållbart naturreservat där Afrikas 
djur kan bli återintroducerade till ett liv i det vilda, efter att man tagit hand om 
dem. Här får du vara med och hantera geparder, hyenor, lejon, babianer, rävar, 
leoparder, antiloper och vildhundar. 
Kom förberedd på ett äventyr utöver det vanliga!

Vilka volontärjobb kan du få? 
Det finns ca 400 olika djur av alla de slag på farmen. Tänk dig att somna 
utomhus en sval sommarkväll när en två meter lång gepard kryper dig tätt intill 
och värmer både dig och sig själv. Att höra den spinna så högt att den sjunger 
dig till sömns. Den känslan är obeskrivlig. 
Du är ute och går med babianer, är med och forskar kring kattdjurens jakt-
beteende, rider hästar för att kolla av stängsel, gräver brunnar så att djuren 
kan dricka, matar lejon och leoparder eller släcker bränder som skapas av 
torka. Ingen dag är den andra lik i djurens värld, de sätter villkoren för vad du 
som volontär får göra dagligen. 

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Namibias kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet
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VolonTäR i sydafRika med 
inRikTning på djuR och naTuR

syDAfrikAs 
Vilda lejon
I Pretoria Lion Park finns ett lejonprojekt som fokuserar på att föda upp lejon 
i så naturlig miljö som möjligt. Här kan du bli en av de volontärer som faktiskt 
flaskmatar en lejonunge.

Lejonprojektet i Pretoria Lion Park fokuserar på att ge möjlighet att uppleva 
lejonen i sin naturliga miljö så mycket som det bara är möjligt. Gården ägs och 
drivs av en sydafrikansk familj. Gården ligger i en vacker del av Sydafrika och är 
en mycket välskött farm. Här finns inte bara lejon utan även många andra djur 
som vandrar runt på egendomen.Som volontär bor du på gården och delar rum 
med upp till 2-3 stycken andra. Tjejer och killar bor var för sig men projektet 
försöker göra undantag för par som önskar att bo tillsammans. Kost och logi är 
inkluderat under hela din tid på gården. En dag i veckan får du möjligheten att 
åka in till centrum där du hittar butiker och Internetcafé.

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Sydafrikas kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet
 
Vilka volontärjobb kan du få? 
Som volontär delas din dag in i antingen ”Ranger Day” eller ”Cub Day” och 
fördelning mellan dessa två är ganska jämn under uppehållet. 
”Ranger Day” betyder att du är med och arbetar på gården, förbereder mat 
till djuren och hämtar mat från andra gårdar medan ”Cub Day” betyder att du 
kommer i närkontakt med djuren. Detta kan innebära allt ifrån att mata de små 
lejonungarna med flaska till att mata de större lejonen, rengöra burar och se 
till att alla djuren har det bra. 
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VolonTäR i Zambia och ZimbabWe 
med inRikTning på djuR och naTuR

HJälp leJon 
i ZAmBiA oCH ZimBABwe
Arbeta med lejon i spännande Lion Breeding-projekt i Zimbabwe och Lion 
release i Zambia och var med och bidra till att lejonpopulationen ökar. 

De senaste åren har lejonbeståndet i Afrika krympt och fortsätter detta så 
kommer savannens konung snart att vara hotad. Som volontär på vårt Lion 
Release i Zambia kommer du att få en introduktion och god kunskap om det 
afrikanska djurlivet. Zambia och ”Lion Release” är för dig som vill uppleva lite 
mer av Afrika förutom lejonen under din tid som volontär. Upplev den Afrikanska 
savannen på hästryggen eller ridandes på en elefant, mitt i ett enormt natur-
reservat i Zimbabwe. Upplev också Livingstone, en stad mitt i Afrika under 
utveckling, där du kan åka på dagssafari till närliggande Botswana. Detta 
tillsammans med att dagligen volontärarbeta med lejon kommer att ge dig 
intryck som du har med dig resten av livet.

Vilka volontärjobb kan du få? 
Som volontär får du fysisk närkontakt med savannens konung och får lära dig 
hur man anpassar de människouppfödda lejonen till ett liv i sin naturliga miljö. 
Njut av att gå med ett lejon längs flodbädden till den mäktiga Zambezifloden. 
Vakna upp mitt i natten utav lejonens starka rytande och känn närheten till 
naturen. Ta bort snaror som kan orsaka skador på djuren i Afrika och mata 
lejon med nappflaska!
 

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i ländernas kultur och deras seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet
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VolonTäR i Zambia med 
inRikTning på djuR och naTuR

Zambias chaRmiga 
sCHimpAnser
Om du har passion för schimpanser, Afrika och äventyr kommer du 
att älska Chimfunshi, ett familjeägt räddningshem för schimpanser 
och andra vilda djur. 

I norra Zambia finns Chimfunshi, ett familjeägt ”barnhem” för djur 
som grundades av det brittiska paret David och Sheila Siddle, år 
1983. Här kan du som volontär vara en del av det dagliga livet och 
spela en viktig roll i rehabiliteringen av de hotade schimpanserna. Du 
kommer att få en spännande introduktion till schimpansens liv och 
till din roll som volontär.
 
Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Zambias kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
Du kommer att få jobba med och ta hand om schimpanser samt 
delta i praktiskt arbete på gården. Några av dina uppgifter kan vara: 
Delta i schimpansernas och babianernas dagliga matning, interagera 
med de unga schimpanserna på barnhemmet, övervaka med video-
kameror, hjälpa till med utbildningen, arbeta på farmen och hjälpa till 
där hjälp behövs. Bushvandringar sker oftast en gång i veckan och 
det är där du kommer att ha “hands on” tid med schimpanser från 
barnhemmet.
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VolonTäR i cosTa Rica med 
inRikTning på djuR och naTuR

pArADiset 
CostA riCA 
Costa Rica har ett fantastiskt kustlandskap och en otrolig biologisk 
mångfald. Här kan du välja mellan massor av olika projekt, och samtidigt 
lära dig spanska!

Costa Rica är ett paradis för ekoturism och ett av de bästa ställena att 
besöka i Centralamerika. I Costa Rica finns 6 % av världens biologiska 
mångfald där 25 % av de statliga landområdena är reserverade för att 
bevara och skydda naturen. Landet har kust på båda sidorna, vilket betyder 
fantastisk surfing och ett paradis för strandälskare. Du kommer att bo 
hos en värdfamilj eller med andra volontärer i projektet. I programmet 
ingår en två veckor lång kurs i spanska. Om du inte talar någon span-
ska uppmuntrar vi dig att lära dig lite innan du åker.

Det här hjälper vi dig med:
• Visumansökan
• Undervisning i Costa Ricas kultur och dess seder
• Kost och logi på din volontärplacering
• Lektioner i spanska
• Tips på spännande utflykter i landet

Vilka volontärjobb kan du få? 
Dina två första veckor kommer att vara i skolbänken tillsammans 
med andra volontärer, då du bor i en trevlig värdfamilj som hjälper dig 
tillrätta. Du kommer att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen och 
med volontärer från hela världen, så det blir ett möte med många olika 
kulturer. Ditt volontärarbete innebär att du bidrar till att skydda natur-
reservatet på olika sätt. Kanske hjälper du till att rädda jättesköld-
paddan eller så deltar du i projekt för att rädda regnskogen. 
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GoXplore Sweden AB
Organisationsnummer: 556700-6696
Besöksadress: Sundstorget 3
Postadress: Box 1090, 251 10 Helsingborg
Telefon: +46 42 17 95 25
E-post: info@goxplore.se
Webb: www.goxplore.se

Vi har ställd resegaranti till Kammarkollegiet 
Vi är medlemmar i Svenska Resebyråföreningen

så häR bokaR du!
Gå in på vår hemsida, www.goxplore.se, klicka på Bokning 
och fyll i dina uppgifter. När vi har tagit emot din bokning 
så kommer vi att skicka ut en handpenningsfaktura på 
2700/3200 kr beroende på om du har avbeställningsskydd 
eller ej. Slutfakturan behöver inte vara betald förrän 2 veckor 
innan avresan, vilket ger dig gott om tid till att jobba ihop 
reskassan.  Så vad väntar du på?

Mer information, häftiga filmer och spännande reseberättelser 
på: WWW.GOXPLORE.SE


