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På nordsiden af verdens største bjergkæde, Himalaya,
fi nder man det tibetanske plateau med dets vidtstrakte 
sletter og dybe dale. Dale som også på den indiske del 
af plateauet, lokalt kaldet Ladakh, er kendetegnet ved en 
mangfoldighed af spændende små landsbyer med gæstfrie
folkeslag og ældgammel kultur. Dertil kommer naturligvis
de mange fascinerende tibetanskbuddhistiske klostre, der 
ofte i ensom majestæt ligger på stejle bjergsider med høje
bjergtinder i baggrunden. På Tibetanske Eventyr begiver vi
os med fl y og jeep dybt ind på den indiske del af plateauet. 
Dertil besøger vi også det verdensberømte Taj Mahal i byen 
Agra, samt oplever den indiske hovedstad Delhi.

Dagsprogram
Dag 1 Udrejse til den indiske hovedstad, Delhi.
Dag 2  Ankomst og udfl ugter i Delhi.
Dag 3  Fly til det tibetanske plateau og hovedstaden, Leh.
 Afslapning og tilvænning til højden. 
Dag 4  Tilvænning til højden. Udfl ugt om eftermiddagen.
Dag 5  Heldagsudfl ugt til klostrene i den østlige Indus-dal.
Dag 6  Heldagsudfl ugt gennem det enestående landskab
             til byen Alchi. Mulighed for sejlads på Indus-fl oden.
             Mulighed for tilkøb af ekstra jeep-safari til Darderne m.m. 
Dag 7-9  Eventyr på egen hånd eller tilkøb af jeepsafari. 
Dag 10 Fly til Delhi. Udfl ugt i Delhi. Kørsel til byen Agra.
Dag 11 Udfl ugt til Det Røde Fort og Taj Mahal. Kørsel til Delhi.
Dag 12 Hjemrejse til København.

 
 

Prisen inkluderer
- Fly t/r til Delhi fra København. Ligeledes fl y Delhi - Leh t/r.
- 10 nætter på gode hoteller, hvor det er muligt.  
- Udfl ugter, entréudgifter, helpension og andre transporter 
  som nævnt i brochure for rejsen. Skatter og afgifter.
- Erfaren dansk rejseleder og lokale guider.

Se mere eller hent brochure på
www.dagama.travel eller kontakt 
DaGama Travel på telefon 3638 0000 
eller e-mail til info@dagama-travel.dk.

Booking-kode: TIE-POL-0105

Dette er 12-dages rejsen til den oprindelige tibetanske 
kultur dybt inde på nordsiden af Himalayas bjerge. På 
den indiske del af det tibetanske plateau, er kulturen 
ikke blevet påvirket af den kinesiske kulturrevolution. 
Og i mere end 3.500 meters højde lever de ældgamle 
klostre ufortrødent videre, som de har gjort i århundreder.
Dette blandt enestående naturscenerier, som kommer 
til at betage os alle. Rejsen er med helpension, erfaren 
dansk rejseleder og som altid til en helt unik pris. 
Udrejse fra København.

Afrejser: 22.06, 07.07, 23.07, 15.08, 01.09, 15.09, 
               05.10, 13.10, 10.11

Tibetanske Eventyr

 fra kr. 11.990,-
    Tillæg for eneværelse kr. 1.990,-
 Ekstra jeep-safari kr.    690,-

TIBET
Eventyr på verdens tag

12 dages

eventyr til

helt særlig

pris

17-dages ultimativ rejse fra Beijing i Kina til Moskva i 
Rusland. Vi rejser med privat chartret særtog ad Den 
transsibiriske Jernbane. Og dette med en langt bedre 
komfort end muligt med de almindelige tog. En spe-
cialrejse der normalt koster over Kr. 41.000,-, men hvor 
vi igen og helt ekstraordinært har fået en særlig pris, 
der gør det muligt at udbyde rejsen for kun 29.990,-. 
Rejsen er med helpension, et væld af udfl ugter, erfaren 
dansk rejseleder og mulighed for dansk indenrigs-
tilslutning. Dette er ”REJSEN” og til prisen, er det et 
uhyre sjældent tilbud. Desværre har vi kun fået et be-
grænset antal pladser, så hurtig tilmelding tilrådes!

Afrejse: 6. juli 2011 (meget begrænset antal pladser)
Dette er kort sagt verdens største og mest berømte togrejse 
og for mange rejsende er det den ultimative rejse på tværs af 
kontinenterne. På 17 dage drager vi med den opstående sol 
i ryggen fra øst til vest. Fra den kinesiske hovedstad, Beijing, 
over de mongolske højsletter, på tværs af de fjerne sibiriske 
ødemarker for til sldst at afrunde den nærmest episke rejse 
gennem det enorme russiske rige med hovedstaden, Moskva. 

Dagsprogram
Dag 1:    Udrejse til Kina fra København.
Dag 2:    Ankomst Beijing. Udfl ugt og indkvartering på hotel.
Dag 3-5:  Beijing. Udfl ugt til Den kinesiske Mur ved Simatai, 

Den Forbudte By, Himlens Tempel med mere. 
Dag 6:  Afrejse med tog mod Mongoliet.
Dag 7:    Mongolske grænse og kørsel gennem Gobi-ørkenen
     Ankomst Ulan Bator. Indkvartering på hotel.
Dag 8:     Udfl ugter til bl.a. den berømte Nadaam Festival.
Dag 9:     Tog gennem Mongoliet til Rusland. Stop i Ulan Ude.
Dag 10:     Ankomst Baikal-søen. Udfl ugt. Videre med toget.
Dag 11:   Ankomst Irkutsk. Udfl ugter og fortsat togrejse.
Dag 12:   Hel dag på toget over de russiske stepper.
Dag 13:   Ankomst Novosibirsk. Udfl ugter og togrejse.
Dag 14: Ankomst Yekaterinburg. Udfl ugter og togrejse.
Dag 15: Ankomst Kazan. Udfl ugter og fortsat togrejse.
Dag 16:  Ankomst Moskva. Besøg i bl.a. Kreml og 

indkvartering på hotel.
Dag 17:  Formiddag på egen hånd. Hjemrejse til Danmark.

Prisen inkluderer
-  Fly København-Bejing / Moskva-København (SAS). 
-  6 nætter på hotel, 1 nat i kinesiske særvogne (1. klasse),
  8 nætter i russisk specialchartret tog (1. klasse).
- Helpension og et væld af udfl ugter.
- Erfaren dansk rejseleder og alle skatter og afgifter.

Se mere eller hent brochure på 
www.dagama.travel eller kontakt 
DaGama Travel på telefon 3638 0000 
eller e-mail til info@dagama-travel.dk.

Booking-kode: ZKU-POL-0105

Zarens Kurér

 fra kr. 29.990,-
Tillæg eneværelse kr. 9.990,-

TRANSSIBIRISKE 
JERNBANE

Med specialtog til fantastisk pris! 

Succesen

gentages!

Med Naadam

festivalen!

Indiens nordvestlige hjørne har længe 
tryllebundet de rejsende med romantiske 
indtryk afstemt til byernes sydende basarer 
og templernes pragt. Denne 10-dages rejse 
er det bedste af det klassiske Indien. Med 
erfaren dansk rejseleder og udrejse fra 
både Billund og København.

Afrejser:  04.10, 10.10, 19.10, 26.10, 02.11, 
13.11, 20.11, 29.11

PRIS fra kr. 9.990,-
Booking-kode: IJU-POL-0105

INDIEN - Indiens Juvel

Med denne 11-dages klassiske fl odsejlads ad de 
store russiske fl oder, tilbyder DaGama Travel en rejse 
gennem Ruslands fortid og nutid. Vi sejler fra Skt. 
Petersborg til Moskva. Den erfarne danske rejseleder 
og de særlige arrangementer undervejs gør rejsen til 
noget ganske enestående!

Afrejser:  26.05, 09.06, 07.07, 17.07, 05.08, 24.08, 12.09
(Se også vores 10-dages rejse “Gennem Zarens Rusland”)

Normalpris kr. 12.990,- NU kr. 11.990,- 
FORLÆNGET RABATPERIODE INDTIL 31.05

Falder talen på Rusland, tænker de fl este først og fremmest 
på Moskva og Skt. Petersborg, og på denne 11-dages rejse 
besøger vi naturligvis både Kreml, Den Røde Plads og 
Eremitagemuseets enorme kunstsamlinger. Vi vil opleve 
smukke fl odbyer og ud over det klassiske program skal vi 
besøge et fritidshjem, et bryggeri og en russisk familie, så vi 
kan opleve den gæstfrihed, der karakteriserer russerne.

Dagsprogram
Dag 1  Udrejse fra Danmark, ankomst til Skt. Petersborg.
Dag 2  Skt. Petersborg. Byrundtur. Dagmars grav.
Dag 3  Besøg i Eremitagens kunstsamlinger. Afsejling
Dag 4  Mandrogi. Frokost i det grønne, besøg hos kunst-

håndværkere og på vodka-museet.
Dag 5  Kizji. Frilandsmuseet med sine bygninger i aspetræ.
Dag 6  Gortisy/Kirillov. Kunstskole for børn og besøg hos 

familie i landsbyen Kirillov. 
Dag 7 Jaroslavl. Besøg på et lokalt bryggeri.
Dag 8  Uglitj. Dimitri Blodskirke og Forklarelseskirken.
Dag 9  Moskva. Byrundtur og Det Russiske Stats-cirkus.
Dag 10  Moskva. Kreml og Den Røde Plads. 
Dag 11  Hjemrejse fra Moskva og ankomst til Danmark.

Prisen inkluderer
-  Fly til Skt. Petersborg og fra Moskva med SAS. Mulighed 
  for tilslutning fra Aalborg, Aarhus, Billund, Karup, Sønder
  borg og Rønne. Kontakt DaGama Travel for pris.
- 10 nætters krydstogtrejse i dobbeltkahyt med stort vindue.  
-  Stort udfl ugtsprogram med blandt besøg på et bryggeri, 

samt en russisk familie.
- Helpension om bord i henhold til rejsebrochure. 
- Forestilling i Det Russiske Statscirkus.
- Alle skatter og afgifter, samt visum til Rusland.
- Erfaren dansk rejseleder og lokale guider.

Se mere eller hent brochure på
www.dagama.travel eller kontakt 
DaGama Travel på telefon 3638 0000 
eller e-mail til info@dagama-travel.dk.

Booking-kode: ZAR-POL-0105

Zarens Rige

RUSLAND
Det klassiske fl odkrydstogt

Ekstra

afrejse

i juli!

 fra kr. 11.990,-
    Tillæg for eneværelse kr. 2.890,-

Den ultimative 16-dages rundrejse i det 
vestlige USA med erfaren dansk rejseleder. 
Oplev alle de kendte storbyer og fantas-
tiske nationalparker i det vestlige USA på 
denne veltilrettelagte rejse, hvor vi besøger 
intet mindre end 4 stater og 6 national-
parker.

Afrejser:   08.06, 09.08, 23.08, 20.09, 27.09, 
11.10, 04.11, 09.01, 04.02

PRIS fra kr. 14.990,-
Booking-kode: DBV-POL-0105

USA - Det Bedste af Vesten
På dette 13-dages eventyr rejser vi i det 
bedste af Vietnam fra Hanoi i nord til 
Mekong-deltaet i syd. Overalt bruges gode 
hoteller og kombineret med et væld af 
udfl ugter, de fl este måltider samt dansk 
rejseleder bliver det ikke bedre. Heller ikke 
med prisen. 

Afrejse:  31.08, 01.09, 14.09, 21.09, 05.10, 12.10, 
13.10, 19.10, 27.10, 10.11, 24.11, 29.12

PRIS fra kr. 12.590,-
Booking-kode: EVI-POL-0105

VIETNAM - Eventyrlige Vietnam
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Alfahunnen 693 vender tilbage til
koblet og bliver først hilst velkom-
men af alfahannen Big Brown og

dernæst af den nye han Narrow Blaize. Ti
stille Poul, og vent lidt med dine spørgs-
mål! 693 går nu hen til de to grå unger og
giver dem mad. Punktum. Nu kan du
spørge«.

I 12 år 11 timer om dagen syv dage om
ugen og uden en eneste feriedag har Rick
McIntyre, der er ranger eller naturvejle-
der og specialist i ulve, fulgt ulvene i sit
kæmpestore Swarovski-teleskop i den
amerikanske nationalpark Yellowstone,
som for størstedelens vedkommende er
placeret i staten Wyoming, men breder

sig ind i nabostaterne Idaho og Montana.
Den 61-årige ranger indtaler alle deres be-
vægelser og handlinger i sin lille båndop-
tager og renskriver rapporterne om afte-
nen i sin bjælkehytte i flækken Silver Gate
lige uden for Yellowstones nordøstlige
indgang. 

Klokken er 07.30 en regnfuld morgen i
parkens nordlige del øst for Mammoth
Springs – Rick McIntyre beder Rejser om
ikke at præcisere, hvor ulvekoblet Black-
tail Plateau holder til – og i godt halvan-
den time har vi ved hjælp af Rick McInty-
res Swarovski-udstyr fulgt den lille ulvefa-
milies gøren og laden.

Blacktail Plateau Pack har for tiden 16
individer – 10 voksne og 6 unger – og ved
ulveshowets afslutning efter fem timers

studier kan Rick McIntyre kun konstate-
re, at Rejser har fået en oplevelse for livet:

»Vi har oplevet det, som ofte benævnes
det mest succesrige genopretningspro-
gram i verden. Vi så moderulven bringe
føde hjem og made ungerne. Vi så alfa-
hannen og en nyoptaget han i flokken – ja,
vi så 10 ulve i alt. Biologer bruger ofte år
på det, som vi har oplevet her til morgen. I
Yellowstone kan turister og naturelskere
ikke blot se ulvene, men studere dem ak-
kurat som biologerne«.

Mødet med Rick McIntyre har næsten
været sværere at arrangere end seancen
med ulvene. Rangeren opholder sig for
det meste ude i vildmarken, og der skulle
mange e-mail og telefonsamtaler til, før
mødet med Rick McIntyre endelig kunne
blive en realitet. Først i sidste øjeblik – det
vil sige aftenen inden – ville han nemlig
have en fornemmelse af, hvor ulvene op-
holdt sig.

Klokken 05, mens det endnu er bælgra-
vende mørkt, har vi forladt Lake Yellow-
stone Hotel i den centrale del af national-
parken. Mødestedet er på en benzinstati-
on ved Tower-Roosevelt i det nordlige Yel-
lowstone, og undervejs støder vi pludse-
lig på en enorm bisontyr, som synes, at
det er mere behageligt at vandre på asfal-

ten end inde på græssletten, hvor resten
af bisonflokken mæsker sig. Lidt senere
følger en ræv tyrens eksempel og kom-
mer løbende imod os i vejkanten. Et par
kilometer længere fremme kigger en flok
græssende wapitihjorte nervøst op mod
billygterne.

Både dyr og mennesker overlever myld-
retiden i Yellowstone denne årle morgen-
stund, og efter at have hilst på Rick McIn-
tyre kører vi fluks mod vest. Med jævne
mellemrum stopper rangeren og hopper
ud af bilen for med sit radioudstyr at for-
søge at opspore ulvene i Blacktail Plateau-
koblet. Adskillige af ulvene har nemlig en
radiosender omkring halsen, og derfor
kaldes eksempelvis koblets fører- eller al-
fahun for 693 opkaldt efter senderens
nummer. 

»Vi giver aldrig dyrene menneskenav-
ne, så når de ikke har en radiosender med
nummer om halsen, kalder vi dem f.eks.
Big Brown, som alfahannen hedder i
Blacktail Plateau Pack. Shh, nu bipper sen-
deren. Det er 693, men hun er ikke der,
hvor vi anslår, at koblet befinder sig. Må-
ske er hun på jagt. Lad os køre videre«.

Kort efter stopper Rick McIntyre igen,
og denne gang kan vi tydeligt høre sende-
ren bippe. Flokken er fundet. Han beor-

Ulvetimer i 
Rick McIntyre har i 12 år tilbragt 11 timer om
dagen syv dage om ugen i selskab med ulve i 
den amerikanske nationalpark Yellowstone. 
Rejser slog følge med ham en tidlig morgen 
ved ulvetid og fik også et glimt af en bjørn, 
men måtte nøjes med at høre om pumaer. 

POUL HUSTED, YELLOWSTONE
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Wyoming, USA

MYLDRETID.
Bisonokser er ikke
noget sjældent syn
i Yellowstone,
mens turisten skal
være heldig for at
se bjørne og 
særdeles heldig
for at få bare et
glimt af en ulv. 
Foto: National Park
Service og AP
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drer os til at parkere på en nærlig-
gende parkeringsplads og gå
nedad en markvej, hvor vi vil
finde ham bag nogle højde-
drag.

På en medbragt klapstol
sidder han allerede dybt
koncentreret bag sin kæm-
pekikkert på en bakke og
ænser slet ikke regnen, der
siler ned, eller en flok wapiti-
hjorte, som i det fjerne nysger-
rigt betragter de mærkelige men-
neskers opførsel. Mellem sine iagttagel-
ser øser Rick McIntyre af sin kolossale vi-
den om ulvene.

»Folk har masser af vrangforestillinger
om ulven fra f.eks. eventyret om ulven og
Rødhætte. Folk skal derfor lære ulven at
kende for at forstå den og holde af den ak-
kurat som med mennesker af forskellig
race. Det var en frygtelig fejl at udrydde
ulvene i sin tid for omkring 70 år siden,
men vi har gjort skaden god igen ved at
genindføre dem i Yellowstone«.

»Med ulvenes genintroduktion har na-
tionalparken fået et fuldbyrdet og sunde-
re økosystem. Vi prøver at genskabe det
oprindelige Yellowstone. Ulven har ind-
flydelse på mange andre dyr og planter.

Usportslig ulvejagt
Ikke alle er glade for ulvene. Landmænd
og jægere for eksempel. Landmændene,
fordi ulvene ikke overholder Yellowsto-
nes grænser og dræber husdyrene, og jæ-
gerne fordi de mener, at ulvene har redu-
ceret antallet af wapitier væsentligt, og
det har ødelagt jagten. Landmændene får
ganske vist erstatning for tab af dyr, men
det har ikke dæmpet deres vrede, og jæ-
gerne har fået lov til at jage et vist antal ul-
ve udenfor Yellowstone. Nogle jægere er
så usportslige, at de bruger radioudstyr i
jagten på ulvene. 

Men ulvene trives. I de tre stater – Wyo-
ming, Idaho og Montana – er der omkring
1.600. I Yellowstone er der ifølge Rick
McIntyre for tiden 13 ulvekobler med ek-
sotiske navne som Silver Pack, Mollie’s
Pack og Agate Pack. 

»I øjeblikket er der, så vidt vi ved, 74
voksne ulve og 50 unger. For to et halvt år
siden var der 174 i alt, men det faldende
antal bekymrer os ikke. Yellowstones før-
ste ulve tog de nemme og svage wapitier.
Nu er der færre wapitier, men de er sunde-
re. Derfor må ulvene arbejde hårdere for
føden – i snit æder et ulvekobbel tre wapi-
tier om ugen – og det har gjort ulvene
stærkere og dygtigere«.

Kun i yderst sjældne tilfælde deltager
Rick McIntyre i ulveudflugter for turister.
Hans job består i at følge dem fra morgen
til aften og studere deres adfærdsmøn-
ster. For at opleve Yellowstones ulve er det
imidlertid en god ide at alliere sig med et
af de selskaber, som arrangerer ulve- og
bjørnesafarier i parken. Rick McIntyre an-
befaler den tidligere ansatte i skovstyrel-
sen Carl Swobodas selskab, Safari Yellow-
stone.

Turisterne skal imidlertid ikke forvente
at få oplevelser a la zoologiske haver, for
de velanskrevne turarrangører følger
Rick McIntyres anbefalinger: 

»Normalt skal man holde en afstand på
cirka en mile (1,6 kilometer, red.). Vi be-
stræber os på ikke at skræmme eller for-
styrre ulvene. I dag var vi nok tre miles fra
dyrene, og så oplever man deres mest na-
turlige opførsel og risikerer ikke at
skræmme dem væk. Det kræver selvfølge-
lig et særdeles godt og dyrt kikkertudstyr
som mit, men det har de etablerede turar-
rangører også«.

Ikke altid er det nødvendigt med dyrt
udstyr eller en arrangeret ulveudflugt. 

Yellowstone
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Fortsættes side 6

Da den blev udryddet, opførte wapitihjor-
tene sig som husdyr og var ikke længere
nervøse for rovdyr. De flyttede sig først,
når de havde ædt alt ned til grunden. Nu
bliver hjortene nervøse efter kort tid og
flytter sig oftere, hvilket eksempelvis er
godt for piletræerne, og det er igen godt
for bæverne. Grizzlybjørnene stjæler også
engang imellem et kadaver fra ulvene, og
det har øget bjørnenes antal«.



Bjørne har et omdømme som farlige, og man skal da gså væ-
re særdeles påpasselig i omgangen med dem. 
Heldigvis er det sjældent, at de angriber mennesker. Risikoen
er 67 gange større for at blive dræbt af menneskets bedste

ven, hunden, end af en bjørn, 180 gange
større for at

blive dræbt af en bi og 160.000
gange større for at blive

dræbt i en bilulykke, ifølge
tal fra Yellowstone Bear
World.

Sortbjørn (Ursus ameri-
canus): 
Skulderhøjde op til 90 cen-
timeter. Hannen vejer mel-
lem 95 og 143 kilo, mens

hunnen vejer fra 
61 til 73 kilo. Farverne kan va-

riere fra lysebrun til sort. Ørerne
står lige op. Levetid 15-20 år i naturen

og 30 plus i fangenskab.

Grizzlybjørn 
(Ursus arctos horribilis):

Skulderhøjde op til 1 meter.
Hannen vejer fra 98 til 325 

kilo og hunnen mellem 91
og 194 kilo. Farverne kan
variere fra lysebrun til
næsten sort. Har en stor 
muskelpukkel over
skuldrene. Levetid 15-20
år i naturen og

30 plus i fangenskab.

Angreb
De fleste bjørne ignorerer mennesker, men det er farligt 
at komme mellem en bjørnemor og hendes unger. Lav 
masser af støj, så bjørnen ikke bliver overrasket, og hav
en bjørnespray (peberspray) ved hånden under hiking. 

Sortbjørnsangreb: Råb op og bevæg dig langsomt 
baglæns, men lad være med at løbe eller klatre op i et træ. 
En bjørn kan sagtens indhente dig, og alle sortbjørne, 
grizzlyunger og mange voksne grizzlyer er gode klatrere.
Brug dernæst sprayen. Hvis det ikke hjælper, så kæmp for
dit liv, siger de fleste specialister.

Grizzlyangreb: Følg ovenstående procedurer med at lave
støj, forsøge at bevæge dig væk og anvende sprayen. Hvis an-
grebet er en realitet, så spil død og beskyt nakken med hæn-
derne. Hvis grizzlyen tror, at du er død og ikke længere en
trussel, holder den måske op med at angribe.

Kilder: Yellowstone Nationalpark, Yellowstone Bear 
World, Michael Dax, Den Store Danske Encyklopædi m.fl.

BJØRNE I 
YELLOWSTONE
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Dagen før kom Rejser kørende sammen
med guiden Michael Dax i et helt andet
ærinde i Hayden-dalen i Yellowstone, da
vi pludselig kørte ind i en armada af biler,
som fuldstændig spærrede vejen. Ophid-
sede turister stod med kikkerter og kame-
raer ved vejkanten, og vi andre var snart
lige så højt oppe i det røde felt.

På den anden side af Yellowstone-flo-
den mindre end en kilometer væk, hygge-
de en ulveflok sig på flodbredden. Selv
med en helt almindelig kikkert, kan man
følge en sort unge, der snart dasker lidt
rundt på flodbredden og snart lægger sig
ned for at sole sig. Lidt længere henne ad
vejen lyder det fra det fra en af de profes-
sionelle ulvespottere: 

»Se, der er alfahannen«, men inden Rej-
ser har rettet sin kikkert mod det pågæl-
dende sted, er førerhannen forsvundet
bag nogle buske.

To pumaer på 30 år
En puma, som amerikanerne kalder for
cougar eller mountain lion, står også højt
på de fleste Yellowstone-besøgendes dyre-
liste, når de har set sig mætte på bisonok-
ser, elsdyr og wapitier. Hvis ulven er svær
at opspore, er pumaen endnu sværere.

For det første er der langt færre af dem –
guiden Michael Dax skyder på cirka 50,
mens Yellowstone på sin hjemmeside
skriver 18-24 – og for det andet, er pumaen
eller bjergløven et meget mere sky dyr,
som for det meste opholder sig i utilgæn-
geligt og bjergrigt terræn. Desuden for-
søgte myndighederne akkurat som med
ulven at udrydde pumaen, inden de hel-
digvis kom på bedre tanker.

»Min chef har arbejdet i Yellowstone i
30 år, og to gange har han været heldig og
set en puma. Selv har jeg været her i to år
og aldrig set en. Pumaerne holder til i par-
kens nordlige del, hvor der er mere tørt
og masser af hjorte«, siger Michael Dax.

Men som alle safarirejsende og dyrein-
teresserede ved, er det ofte et spørgsmål
om held, hvorvidt man ser noget spæn-
dende eller ej. Fem minutter inden Rejser
så Canyon-ulvekoblet i Hayden-dalen,
kørte vi næsten ind i en bjørn lige efter
Fishing Bridge-krydset. 

Igen holdt masser af biler ved vejkan-
ten og fotograferede den luntende bjørn.
En ung han, som Michael Dax anslog til at
være fire-fem år og veje omkring 90 kilo.
Bjørnen lod sig overhovedet ikke distra-
here af tilskuerne, men var stærkt irrite-
ret på en fugl, som hele tiden satte sig på
ryggen af ham. 

»Det er en sortbjørn. Det kan du se på, at
den ikke har nogen pukkel på ryggen i
modsætning til grizzlyen eller brunbjør-

nen. Den har store ører, som stikker op,
mens grizzlyen har små og afrundede
ører. Farverne snyder. Sortbjørnen kan og-
så være brun og kanelfarvet, mens grizzly-
en svinger fra brun og sortbrun til lys bei-
ge«.

»Min første bjørn så jeg for tre år siden.
Det var en grizzly, og jeg opdagede ham
først, da han løb væk fra mig på den an-
den side af en bæk. Anden gang var ved
Heart Lake her i Yellowstone, hvor vi var
seks personer, som sad og spiste morgen-
mad, da en stor grizzlyhan spadserede di-
rekte gennem lejren. Vi råbte og skreg og
havde vores bjørnespray parat, men han
ignorerede os fuldstændig og gik ned til
søen«.

Alligevel kan det gå galt. 28. juli 2010
blev en mand dræbt og delvis ædt af en
grizzlymor lidt udenfor Yellowstone
Nationalpark på Soda Butte-camping-
pladsen øst for Cooke City i Montana. To
andre blev såret. Grizzlyen overfaldt dem,
mens de sov i deres telte. Bjørnemor blev
senere aflivet, mens hendes tre unger
blev sendt til ZooMontana i Billings. 

Bjørnenes verden
Hvis turisten vil være helt sikker på at se
ulve og bjørne, kan man f.eks. besøge Yel-
lowstone Bear World syd for Rexburg i sta-
ten Idaho omkring to en halv times kørsel
fra Yellowstone Nationalparken. Ikke nok
med, at man kan køre helt tæt på både ul-
ve, grizzlyer og sortbjørne i parken, men
man kan også få lov til at fodre dyrene.
Ægteparret VaLene og Michael Ferguson
grundlagde dyreparken i 1998, fordi de
gerne ville have, at nutidens børn og un-

ge også skulle kunne op-
leve bjørne helt tæt på,
som de selv havde gjort i
deres barndom i national-
parken.

Børn og voksne kan sågar
få lov til at give bjørneunger
flaske, hvilket koster 190 kroner oven i en-
treen på 90 kroner. Da Rejser besøger Be-
ar World, boltrer tre bjørneunger – sort-
bjørnshunnen Radar samt grizzlyhan-
nerne Potter og Barrett – sig i den lille ind-
hegning for bjørneunger. Rejser stiller sig
dog ikke op i flaskekøen, men nøjes med
at køre en tur blandt parkens voksne bjør-
ne. Selv om bjørnene er vant til menne-
sker og biler, advarer guiden Dylan allige-
vel ved indkørslen:

»Du må kun køre 10 kilometer i timen
og kun foretage kortvarige stop, ellers bli-
ver dyrene nysgerrige, og vi vil ikke risike-
re, at bjørnene kravler op på bilerne. Hvis
du løber ind i problemer, så dyt«. 
poul.husted@pol.dk

WWW nps.gov/yell
WWW yellowstonebearworld.com
WWW safariyellowstone.com

Politiken var inviteret af Rocky Mountain
International og Icelandair.

Wyoming, USA
Fortsat fra side 5

ULVEHYL. Rick McIntyre har
radioudstyr med til at opspore
ulveflokken. Flere af ulvene har 
en radiosender om halsen. 
Foto: AP

Tag med på en indholdsrig rundrejse i 
Anatolien, hvor vi stiller skarpt på det 
multikulturelle Tyrkiet. Det bliver en 
rejse bag det sædvanligvis turistede land, 
langt fra Europa, hvor fremmedartede og 
farverige kulturer præger billedet.

Rejseleder: Daniella Kuzmanovic
Afr. 3/10 | 12 dg | Kr. 16.900

Anatolien og Usbekistan

Intet tillæg for enkeltværelse
(max 5 pr. rejse)

Se dagsprogram på
HorisontRejser.dk

 eller ring 7020 2779

Rundrejser med
Herbert Pundik, Vibeke Sperling, Ole Wøhlers 

Olsen, Ole Lindboe, Jørgen Laurvig, m.fl.

Silkevejen i USBEKISTAN binder de 
sagnomspundne karavane- og oasebyer 
Samarkand, Bukhara og Khiva sammen 
med imponerende orientalske bygnings-
værker.  Tag med på en levende fortælling 
om livet på den gamle Silkevej.

Rejseleder: Vibeke Sperling
Afr. 13/9 | 12 dg | Kr. 16.900



www.bravotours.dk
Tlf. 70 10 10 77

NYT KATALOG
Explore

Bestil på tlf. 70 10 10 87 
eller www.bravotours.dk

Oplev verden 
med afrejse direkte fra Billund og Kastrup

Bravo Tours store nyhed denne vinter – fly direkte fra Billund og Kastrup til Dansk Vestindiske Øer.
2 uger fra 8.998

Sri Lanka 

FRA kr. 10.998 Indien FRA kr. 7.998
Dubai / Ras al-Khaimah 

FRA kr. 4.998

...
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Farvekoder skal 
fjerne lufthavnskø

Maskiner og avanceret elektronik
skal afløse en del af personalet i
Gatwick-lufthavnen syd for Lon-

don, og det skulle betyde, at de rejsende
kommer hurtigere ud til flyet. 

Ændringerne indføres i første omgang
i South Terminal, skriver avisen The Ti-
mes. I denne terminal vil der ikke længere
være uniformsklædt personale til at tjek-
ke de rejsendes boardingkort. Det klares i
stedet af en ny stregkodescanner, der
skulle give en høj grad af sikkerhed. 

Noget af det mest irriterende ved en fly-
rejse er den tid, man spilder ved at stå i kø
før sikkerhedskontrollen, men også her

vil Gatwick anvende ny teknologi for at
speede processen op. Elektroniske målere
registrerer, hvor i området der befinder
sig flest mennesker, og et system af farve-
koder vil fortælle de rejsende, om det kan
betale sig at skifte kø for på den måde at
komme hurtigere frem. Normalt er det el-
lers ilde set, hvis man skifter kø, men her
bliver man altså direkte opfordret til at
gøre det. 

Når Terminal South er helt klar i au-
gust, vil der være 19 farvekodede porte til
sikkerhedskontrollen, hvoraf én vil være
reserveret for familier med børn og én for
folk med særlige behov, f.eks. gangbesvæ-
rede. 

Desuden har al personale, der har di-
rekte kontakt til de rejsende, været på
charmekursus. Som The Times skriver:
»We can’t wait to try it« – (»Vi kan dårligt
vente med at prøve det«). 

Fra Danmark flyver easyJet, Norwegian
og Cimber Sterling til Gatwick. 
allan.graubaek@pol.dk

ALLAN GRAUBÆK

Gatwick-lufthavnen syd for
London tager nye midler i
brug for at reducere vente-
tiden for de rejsende. 
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Antik by i ny stil
DEN GAMLE italienske by Herculanum, der ligger
nær Napoli, er godt på vej til at fremstå i noget nær
oprindelig stand. Byens oprindelige hovedgade, De-
cumanus Maximus, er netop genåbent efter en re-
staureringsperiode på 10 år. Hele byen skal genska-
bes på en måde, hvor der ikke vil være ’Adgang for-
budt’-skilte noget sted. Havnebyen Herculanum blev
ikke helt så hårdt ramt af Vesuvs udbrud i år 79 som
byen Pompeji, der lå tættere på vulkanen. 
allan.graubaek@pol.dk
LÆS SIDE 10-11: Weekend i Napoli

Væggelus nu i fly
INVASION af væggelus har i nogen tid plaget hoteller
og butikker, også i den dyre ende, i byer som New
York og London, og nu har de små kryb tilsyneladen-
de fået udlængsel, for de iagttages i stigende grad i
rutefly mellem USA og Europa, skriver avisen The Ti-
mes. British Airways og det amerikanske selskab Uni-
ted er blandt dem, der fået klager fra passagerer, som
mener at være blevet bidt af væggelus under en tur
over Atlanten. En talsmand for et firma i London, der
har speciale i at udrydde skadedyr, siger, at man er i
kontakt med ’et antal’ flyselskaber, som lider af pro-
blemet. »Lusene kommer om bord via håndbagagen,
og det er helt tilfældigt, hvem der har dem med. Det
har ikke noget at gøre med passagerernes personlige
hygiejne«, siger skadedyrsbekæmperen. 
allan.graubaek@pol.dk

Krydstogt på tilbud
EUROPÆISKE farvande er overforsynet med kryds-
togtskibe denne sommer, og det kan presse priserne
i én bestemt retning: nedad. Flere rederier har valgt
at sende flere skibe til Europa end normalt – f.eks. har
Royal Caribbean 11 af sine 22 skibe i Europa mod nor-
malt 8, skriver USA Today. »Rederierne er på vej mod
panikstemning. De har flyttet deres skibe herover, og
nu har de brug for at få fyldt sengene om bord«, skri-
ver nyhedstjenesten Cruise Week. Normalt er Tunesi-
en og Egypten steder, der tiltrækker mange kryds-
togtsrejsende, men på grund af urolighederne i hele
Nordafrika holder gæsterne sig væk. Samtidig bety-
der den økonomiske krise i bl.a. Portugal og Irland,
at folk her bruger færre penge på deres ferie. 
allan.graubaek@pol.dk

TURENGÅR TIL

...

Cubanske lækkerier
Legendarisk cubansk restaurant i Miamis
Little Havana, der har ligget på adressen
siden 1971. Menukortet er alenlangt, deres
croquetas og lechon asado (grillet patte-
gris) er forrygende, og til dessert er deres
Turrón de Jijona Flan en fest. 
Versailles, 3555 South West 8th Street/ 
CalleOcho, Florida 33135, 
telefon: (305) 444-0240

Klassisk amerikansk bøf
Klassisk amerikansk steakhouse med
masser af skaldyr og store bøffer (surf and
turf) på menuen. Placeringen med udsigt
til de forbipasserende krydstogtskibe gør
hele forskellen, og er vejret til det – og det
er det altid i Miami – så få et bord under
åben himmel i den oplyste udendørs bar.
Smith & Wollensky, 1 Washington Avenue,
Florida 33139, telefon: (305) 673-2800
WWW smithandwollenskysteakhouses.com

Miamis bedste pizza
På et gadehjørne i Upper East Side ligger
en ombygget tankstation, hvorfra der nu
serveres byens bedste New York style-
pizza: tynd og sprød bund og ikke tyk og
svampet, som ellers er den amerikanske
tradition. Man spiser ved lange bænke på
det velbesøgte udendørsareal. De lokale
får samtidig vasket bilen i tilstødende lo-
kaler. 
Andiamo, 5600 Biscayne Blv., Florida 3317,
telefon: (305) 762-5751

Rustik med et strejf af italiensk
Udenfor sidder folk ved små borde, in-
denfor dufter der vidunderligt af bagte
tomater. Hele vejen langs det åbne køk-
ken ligger friske råvarer. Michaels’ Genui-
ne Food & Drink er et af de nye skud på Mi-
amis gastronomiske stjernehimmel, på
en gang superchik og meget tilbagelæ-
net. 
Michaels’ Genuine Food & Drink, 
130 NE 40th St. (Atlas Plaza), Miami, Florida,
telefon: (305) 573-5550
WWW michaelsgenuine.com

Rost og velrenommeret
Den moderne bistro Michy’s køkkenkon-
cept er luksus comfort food med fransk in-
spiration. Sådan kan man trave højt og
være nede på jorden på samme tid. Siden
åbningen i 2006 har det kontinuerligt
været en af Miamis bedst anmeldte re-
stauranter.
Michy’s, 6927 Biscayne Blv., Miami, Florida
33138, telefon: (305) 759-2001
MORTEN WILHELM SCHOLZ, 
TURENGAARTIL.DK
Find de bedste oplevelser og butikker i den
nye guide til Miami og omegn på

5 restauranter
i Miami

Foto fra hjemmesiden

Hilsen fra Hongkong Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

HILSEN FRA HONGKONG. Hvis du ikke slukker elektronikken før landing, ikke spænder bæltet, og hvis du brokker dig under flyveturen, er det frem-
over nok ikke om bord på Hong Kong Airlines, det skal foregå. Selskabet kræver nemlig af alt nyt kabinepersonale, at de træner wing chun, en slags kung
fu, for at være bedre beredt på ’hændelser’ om bord, skriver South China Morning Post. 
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REJSEDETEKTIVEN 

De mange universiteter i byen gør, at den
virker ungdommelig og pulserende. Den
ældste bygning i byen er fra 1676, og i 1895
åbnede byens hovedbibliotek. Byen har
mange historiske landemærker og char-
merende bygninger. Havnefronten er nu
renoveret og fremstår som en blanding af
boliger, parkanlæg, museer og restauran-
ter. Meget af dette kan opleves på et klas-
sisk løb, der blev afholdt første gang to år
efter bibliotekets indvielse, og som stadig
finder sted hvert år. I byens parker kan
man opleve masser af jordegern, der
kommer tæt på picnic-kurven. 

Gæt byen – og
vind en bog

Tekst: Aase Andreasen, Politikens Bibliotek. Fotoresearch: Philip von Platen. Foto: Robert Klein/AP, Lisa Poole/AP, Charles Krupa/AP og Steven Senne/AP

Skriv navnet på byen og send det til 
rejsedetektiven@pol.dk senest førstkom-
mende onsdag kl. 12. Blandt de indsendte
korrekte svar trækkes der lod om et eksem-
plar af Ane Rørdam Hoffmeyer og Jens Ve-
stergaard Jensens ’Voilà Paris – guide til
mad og shopping (Politikens forlag).

Sidste uges
svar: 
London, 
Canada. 

Vinder: Troels
Gollander,
Herfølge.

Velkommen igen!

tunisia.nu

Et nyt og mere åbent Tunesien står parat til at byde forfrosne danskere 
velkommen. Oplevelsen består ikke bare i solbeskinnede badestrande. 
Den består også i en kulturarv, der byder på rigelig åndelig føde til 
at fuldende solferien. Tunesien byder på en vifte af scenerier: fra høje 
bjerge til dale, hvor der dyrkes appelsiner og oliven, fra romerske ruiner 
til lækre sandstrande.
    Kulturen og den smukke natur er en del af vores historie på samme 
måde som fortællingen om vores lange vej til demokrati, der genlyder 
i hvert et åndedrag og hver en tåre men også i hver en latter i det ny 
Tunesien. Vi står parate til at vise dig et genfødt land. Velkommen igen!
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sker på. Ved ankomst i Parco Villa Marghe-
rita, hvor hotellet ligger, får man hurtigt
det indtryk, at man er i en af de roligere
dele af byen. Hotel Villa Margherita ligger
nemlig i et hyggeligt kvarter tæt på byens
centrum og har en flot udsigt til Capri,
som kan nydes fra hotellets hyggelige ter-
rasse. Fra Hotel Villa Margherita er der
nem adgang til metro og til en af byens fi-
re kabelbaner og ikke mindst de mondæ-
ne shoppinggader Via dei Mille, Via Filan-
geri og Via Chiaia, som fører til den store
plads, Piazza del Plebiscito. Begynd din
weekend i Napoli med en gåtur i oven-
nævnte gader. Har man svært ved at få øj-
nene væk fra butikkerne, kan man benyt-
te lejligheden til at besøge Napolis center
for samtidskunst, PAN Palazzo delle Arti,
på Via dei Mille. Centret ligger i Palazzo
Roccella, en historisk bygning fra 1700-
tallet, og fungerer som et kreativt multi-
mediecenter, hvor samtidskunst er ud-
stillet gennem fotografi, skulptur, doku-
mentarer, video og film. 
Hotel Villa Margherita, Via del Parco 
Margherita, 101
WWW villamargheritahotel.eu

Kl. 20.30 Dronningens mad

2 Når man er i Napoli, skal man spise
pizza og gerne en masse af dem. Be-

stemt ikke, fordi der mangler gode alter-
nativer på det napolitanske spisekort,
men fordi pizzaen bare smager helt an-
derledes hernede. Altså anderledes bedre.
Hvor ellers skal man begynde pizzarej-
sen, hvis ikke på Pizza Margheritas føde-
sted? Det er nemlig på Pizzeria Brandi, at
den i dag verdenskendte Pizza Margheri-
ta med tomat, mozzarellaost og basili-
kum blev taget ud af ovnen for første
gang. Det var til ære for Italiens konge
Umberto I og dronning Margherita af Sa-
voias besøg i Napoli, at pizzaiuolo (pizza-
bager) Raffaele Esposito bagte tre pizzaer.
Det var den med tomat, mozzarella og ba-
silikum, som især faldt i dronningens
smag, og af den grund besluttede Raffaele
Esposito at opkalde pizzaen efter hende. 
Brandi, Salita Sant’Anna di Palazzo 1-2.
WWW brandi.it

Kl. 22 Se og bliv set

3 Nattelivet i kvarteret Chiaia udfol-
der sig i de populære små gader. Her

finder man de såkaldte baretti, små hyg-
gelige barer, hvor det mondæne Napoli
mødes for at nyde en drink i elegante om-
givelser. På baretti i Chiaia får man et me-
get godt eksempel på, hvad der gemmer
sig bag begrebet ’La bella figura’. Tag flot
tøj på og vær det rigtige sted, hvor det er
vigtigt at blive set. Som dansk turist vil
man nok ikke kende mange i Napoli, og
der vil måske heller ikke være mange, der
vil lægge mærke til dig, men when in Ro-
me do as the Romans – og when in Naples …
Det handler bare om at spille med og gå i
byen på italiensk maner. Afslut aftenen på
en af Chiaias baretti med at drikke et glas
vin eller en frisk cocktail på trendy 66 Fu-
sion Bar eller S’move Light Bar. 
66 Fusion Bar, Via Bisignano 58.

LØRDAG 

Kl. 9 Gaden, der deler byen

4 Tag metroen mod stationen Monte-
santo i Napolis pulserende histori-

Det var en varm og solrig torsdag ef-
termiddag i april. Jeg sad i bilen på
vej til Piazza del Plebiscito, en af de

største og smukkeste pladser i Napoli. Jeg
kørte langs havnefronten il Lungomare
Caracciolo. Jeg kører ikke ofte i Napoli:
Trafikken er intens, og parkeringspladser
er som vand i ørkenen – ved at kigge sig
omkring får man hurtigt dentanke, at
parkeringspladser ofte er et resultat af bi-
listernes kreative tænkning frem for for-
nuftig byplanlægning. Desuden har min
tålmodighed i bilen taget skade af mit
mange års ophold i Danmark. Så når jeg
skal til Napoli fra min fødeby Pozzuoli, fo-
retrækker jeg at tage toget. Denne tors-
dag eftermiddag havde jeg dog valgt bil-
en frem for toget. 

Jeg husker stadig væk meget tydeligt
symfonien af indtryk, mens jeg kørte
langs med vandet. Der var folk, der snak-
kede og gestikulerede på havnefronten,
på klipperne var der nogle, der tog sol-
bad. Trafikken gled hurtigt frem, og dyt-
ten fra biler og scootere var for én gangs
skyld dejlig baggrundsmusik. 

Dette fik mig til at tænke på den tyske
forfatter Goethe og hvad han sagde om
napolitanerne, da han besøgte byen un-
der sin Grand Tour-dannelsesrejse i 1700-
tallet. Han skrev bl.a., at »napolitanere sy-
nes at eje et stykke af Paradis«, og det var
sådan, jeg havde det den dag, mens jeg
kørte på Napolis havnefront i smukt sol-
skin, der sammen med landskabet dan-
nede en ramme, som tog pusten fra mig.

Det er kun efter, at vejen snor sig forbi
luksushotellerne, at Vesuv dukker op for
alvor med sit truende blik. Da jeg tænkte
på Goethe, forestillede jeg mig, hvordan
det må have været at færdes i Napoli i by-
ens storhedstid i 1700- og 1800-tallet un-
der Bourbonerne, hvor Napoli var en af
Europas kulturhovedstæder. Opførelsen
af Real Teatro San Carlo under kong Karl
III af Bourbon i 1737, Europas ældste ope-
rahus, der stadig fungerer, var både ek-
sempel på kongerigets magt og prestige
samt en magnet for europæiske kompo-
nister, der kom til byen for at stifte be-
kendtskab med den napolitanske skole
og den komiske opera, opera buffa. Eduar-
do De Filippo, en af Napolis store teater-
skuespillere, sagde om Napoli, at byen er
et åbent teater, hvor de indfødte er skue-
spillere, med hver sin rolle, navn og figur
– landskabet er scenografi, og folket er te-
aterkompagniet. Jeg kunne ikke være me-
re enig. Når man er i Napoli, bliver man
kastet ind i et teaterstykke. At holde week-
end her er som en antipasto på en stor
middelhavshavneby, som har opbygget
sin farverige identitet gennem århund-
reder af udenlandsk styre. Det er en ’ægte’
og autentisk destination, som hensyns-
løst og kompromisløst viser sine mange
ansigter til den udefrakommende. 

Vælg din rolle og spil med.

FREDAG 

Kl. 17 Det mondæne ansigt

1 Capodichino, Napolis lufthavn, lig-
ger i den nordlige udkant af byen. Al-

lerede under køreturen fra lufthavnen til
hotellet ser man byen tage forskellige ma-

ato, den tilslørede Kristus, af skulptøren
Giuseppe Sammartino. Marmorsløret,
der dækker Kristus’ ansigt, er en betagen-
de detalje, som i al sin lethed og harmoni
med resten af skulpturen vækker stor fa-
scination. 
Museo San Severo, 
Via Raimondo De Sangro di Sansevero 16. 
WWW museosansevero.it

Kl. 13 Pizza, pizza, pizza

5 I Pizza Margheritas fødeby er der et
stort udvalg af pizzeriaer, og man

kommer meget sjældent galt af sted. Et af
de mest kendte er Da Michele. Beder man
om en pizza med pepperoni, ananas eller
oksekød, bliver man betragtet som et
rumvæsen. Hos Da Michele er pizzakortet
nemlig ikke særlig stort – man kan kun
vælge mellem to varianter: Pizza Marghe-
rita eller Pizza Marinara (tomat, oregano
og hvidløg). Da Micheles koncept er ind-
begrebet af pizza: enkelt, hurtigt og med
få gode, men friske råvarer. 

Et andet pizzeria, der skiller sig ud, er
Sorbillo på Via dei Tribunali 32. Sorbillo er
et godt eksempel på en familiedrevet for-
retning. Her har man lavet pizza i tre ge-
nerationer, og det stiftende pars 21 (!)
børn er alle pizzaiuoli. Her er menukortet
større, men de går ikke på kompromis
med hverken kvalitet eller kvantitet. Ofte
er der også underholdning med musik,
hvor der bliver spillet og sunget verdens-
kendte napolitanske sange som ’O Sole
Mio’ og ’Funiculì Funiculà’. 
Pizzeria Da Michele, Via Cesare Sersale 1/3.
WWW damichele.net

Kl. 14.30 Kunst undervejs

6 Har man allerede været i Pompeji
og Herculaneum, eller vil man ger-

ne besøge dem på et tidspunkt, er det i
begge tilfælde en rigtig god idé at besøge
Napolis arkæologiske museum. På muse-
et kan man se en meget flot samling af
fundene fra udgravningerne fra de to ro-
merske byer, der blev begravet efter Ve-
suvs udbrud i år 79. Lige over for museet
ligger et af Napolis gallerier, Galleria Pri-
nicipe di Napoli, et flot underdækket
kompleks i libertystil, som man bør se på
vej ned til Piazza Dante, som er endesta-
tion på linje 1 af metroen. 

Hop ind i metroen på en usædvanlig
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ske centrum. Husk at nyde det udendørs-
teater, der udspiller sig på gaden. Så snart
man ankommer til stationen, bemærker
man, at man nu er i den gamle bydel, for
gaden myldrer med fodgængere, og scoo-
tere suser forbi, mens fiske- og grønt-
handleren stolt viser deres varer. Pesce fre-
sco del golfo, frisk fisk fra bugten, lyser et
neonskilt i fiskeforretningen. Vi er på vej
mod hjertet af Spaccanapoli, Napolis livli-
ge historiske centrum, som siden 1995
har været på Unescos liste over verdens
kulturarv. Spaccanapoli betyder bogsta-
veligt, at vejen ’deler Napoli’, og når man
går her, går man igennem den græsk-ro-
merske by. Her kan du lade dig opsuge af
stemningen, tage et billede af det folkeli-
ge liv i Napoli, lade dig blive henført af fol-
kestrømmen, gadekunstnere, butikker,
der sælger lokale specialiteter og pizza ta-
keaway-forretninger. 

I Napoli er der næsten en kirke på hvert
gadehjørne, og der er ikke tid til at se dem
alle sammen, men på Piazza del Gesù bør
man ikke gå glip af Gesù Nuovo-kirken i
pompøs barok stil og Santa Chiara-kirken
i gotisk stil med tilhørende kloster og den
flotte have med arkader udsmykket med
fajance-fliser. Et andet stop, man ikke bør
misse, er Cappella San Severo. Gå ind i Mu-
seo Cappella San Severo og se en impone-
rende marmorskulptur fra 1753, der gør et
stort indtryk. I kapellet ligger Il Cristo Vel-

Kom med på opdagelse i pizzaens fødeby ved vulkanen Ve-
suvs fod. Napoli byder på utallige oplevelser med sin rige hi-
storie, kultur og kulinariske tradition. Byen er livlig,
pulserende, og dens indbyggere har en glæde, der smitter af
på den besøgende.

LUIGI D’AMBROSIO, NAPOLI

DRIK KAFFEN PÅ KLASSISKE CAFFÈ GAMBRINUS.

En weekend i Napoli

Beder man 
om en pizza
med pepperoni,
ananas eller 
oksekød, 
bliver man
betragtet som
et rumvæsen

...



køretur med ’kunstmetroen’ – Il metrò
dell’arte – et projekt, der startede i 2001,
hvor italienske og internationale kunst-
nere har udsmykket otte af linjens statio-
ner. Il metrò dell’arte er et spændende
koncept, hvor kunsten bliver ’serveret’ for
dem, der benytter sig af metroen. Det er
dog ikke kun den indvendige del af statio-
nerne, der er blevet udsmykket, men også
dele af kvarteret ved indgangen til statio-
nerne. Især stationen Salvator Rosa er et
eksempel på den interessante kombina-
tion af kunst og byplanlægning. 
Museo Archeologico Nazionale, 
Piazza Museo Nazionale 19.
WWW museoarcheologiconazionale.campa-
niabeniculturali.it

Kl. 19 Solnedgang fra oven

7 Stå af ved Vanvitelli-stationen og gå
op til San Martino i den høje bydel

Vomero, hvor en flot udsigt over Napoli-
bugten venter dig. Køb noget at drikke
ved den nærliggende bar og tag kameraet
frem, når solen går ned over bugten. Fra
højden får man også et bedre overblik
over Spaccanapoli, og man kan se, hvor-
dan vejen skærer Napoli i to. I San Marti-
no kan man nu være tilskuer oppefra til
det åbne teater, som Eduardo De Filippo
talte om. Efter at have nydt panoramaet
over bugten kan man spise en god mid-
dag på restauranten La Cantina di Sica,
som ligger i nærheden af Vanvitelli-statio-
nen. Restauranten er tro mod den napoli-
tanske kulinariske tradition. Smag f.eks.
deres lækre lokale fiskeretter. 
La Cantina di Sica, Via Bernini 17.
WWW cantinadisica.it

SØNDAG

Kl. 09.30 Mærk storheden

8 På Piazza del Plebiscito kan man
danne sig en idé om Napolis stor-

hed under kongeriget De to Sicilier, hvor
Napoli var hovedstad, før byen blev ind-
lemmet i Kongeriget af Sardinien og blev
en del af det nyfødte Italien i 1861. Står du
med ryggen til La Basilica di San Frances-
co di Paola, har du udsigt til det majestæ-
tiske kongelige palads og en side af Teatro
San Carlo. Gå ind i Palazzo Reale, Napolis
kongelige palads, tag tidsmaskinen og

skru tiden tilbage til perioden 1600-1800-
tallet til dengang, Napoli først var en del
af det spanske vicekongedømme og sene-
re fra 1734 underlagt dynastiet Bourbon.
Palazzo Reale blev tegnet af arkitekten
Domenico Fontana og bygget i 1600-tallet
og blev under dynastiet Bourbon en af
dets fire residenser. Gå ikke glip af Tronsa-
len, hvor der hænger portrætter af byens
mange herskere, Ambassadørernes sal og
den pompøse hovedtrappe. På facaden
kan man se statuer af alle konger og vice-
konger, der har regeret i byen. 
Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito 1. 
WWW palazzorealenapoli.it

Kl. 11.30 Stor kaffepause

9 Så er der tid til en kaffepause. Og i
hvilke omgivelser! 

Ud over at være en eftertragtet destina-
tion for kaffetørstige napolitanere og tu-
rister har Gran Caffè Gambrinus også væ-
ret stamcaféen for byens kunstnere, for-
fattere og digtere, og efter års fravær på
den kulturelle scene er cafeen ved at få sin
identitet som litterær café tilbage. Loka-
lerne er udsmykket med malerier af na-
politanske kunstnere fra 1800-tallet. Ud
over den gode blæksorte espresso er
Gambrinus et lille paradis for slikmunde.
Cafeen byder på et så lækkert sortiment af
kager, at tænderne straks løber i vand.
Prøv en af de lokale specialiteter som ba-
bà og sfogliatelle. 
Caffè Gambrinus, Via Chiaia 1/2.

Kl. 13 Frokost ved bugten

10 Gå en tur på Lungomare Caraccio-
lo og bland dig med de lokale, der

er i færd med deres traditionelle søndags-
tur ved vandet, inden det bliver tid til den
store søndagsfrokost. På disse kanter er
søndagsfrokosten en vigtig begivenhed,
hvor man ofte er sammen med hele fami-
lien i flere timer og nyder en flereretters
menu, medmindre Napolis fodboldhold,
de lokale azzurri, er på banen. Så går turen
for mange til enten Stadio San Paolo eller
til nærmeste fjernsyn. Afslut weekenden i
Napoli med en lokal kulinarisk oplevelse i
nydelige omgivelser på restauranten Zi
Teresa. Restauranten byder på mange
lækre retter med lokal fisk. Prøv f.eks. den
lokale spaghetti alle vongole (med venus-
muslinger), et must-try, når man er i Na-

poli. Maden og betjeningen på Zi Teresa
ligger i den højere ende af skalaen, og re-
staurantens fremragende beliggenhed
over for et af byens varetegn, Castel
dell’Ovo, gør spisestedet til et af de dyre af
slagsen, men helt klart pengene værd. Ef-
ter frokosten nyd da turens sidste kop kaf-
fe på en af de mange cafeer på havnefron-
ten. Tag et sidste kig til vandet og Vesuv. 

Arrivederci, Napoli.
Ristorante Zi Teresa, Via Borgo Marinari 1, 
tlf: 081-76 42 565.
rejser@pol.dk

Luigi D’Ambrosio, 32 år, herboende italiener
på tiende år, er uddannet cand.mag. i kultur,
kommunikation og globalisering, ved Aal-
borg Universitet, hvor han arbejder som vi-
denskabelig- og undervisningsassistent. 
Han underviser i italiensk på aftenskole og er
også formand for den nystiftede dansk-itali-
enske forening Dante i Nordjylland.

SPACCANAPOLI. SMUKKE PIAZZA DEL PLEBISCITO.

F
o

to
: L

u
ig

i D
’A

m
b

ro
sio

REJSER 11POLITIKEN SØNDAG 1. MAJ 2011
...

Rejse: Cimber Sterling flyver som ene-
ste selskab direkte fra København til
Napoli. Vælger du et andet flyselskab,
kræver turen en mellemlanding. 
WWW cimber.dk

Kulturkalender:
10. juli-21. september:Den tredje udga-
ve af Jazz Festival Circuit finder sted.
Tag på rejse ind i musikken og vælg
mellem 7 festivaler og 566 kunstnere,
der vil spille i alt 80 koncerter.
WWW circuitojazz.it
3. lørdag og søndag hver måned:Find
gamle antikviteter samt nyt og brugt
håndværk fra hele verden på Napolis
månedlige antikvitetsmarked på hav-
nefronten. 
WWW fieraantiquarianapoletana.it
15. maj:Oplev Italiens fodboldfeber,
når Napoli møder Inter på hjemmeba-
ne i den italienske liga Serie A.
WWW sscnapoli.it
Læs mere:
WWW comune.napoli.it
kristine.naalkjaer@pol.dk

NAPOLI
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Nye væskeregler bremset i 11. time

Nye regler, der skulle gøre det lettere
at tage taxfree varer med gennem
sikkerhedskontrollen ved et fly-

skift i en lufthavn i EU, er i sidste øjeblik
blevet udskudt på ubestemt tid af EU-
kommissionen. Fredag skulle reglerne
have trådt i kraft, men torsdag aften lod
Kommissionen reglerne udskyde.

Fra fredag ville det ellers have været lov-
ligt for rejsende, der ankommer fra et

land uden for EU, og som mellemlander i
en europæisk lufthavn, at medbringe tax
free alkohol og parfumeflaske som hånd-
bagage. Noget, der hidtil ikke har været
muligt på grund af den skrappe væske-
kontrol i sikkerhedskontrollerne, der
konfiskerede alle flydende tax free varer.

Frankrig, Storbritannien og Holland
har ikke villet indføre de nye regler, fordi
de mener, at det truer sikkerheden i luft-
havnene. USA vil heller ikke være med til
at lempe på væskeforbuddet – og derfor
er planerne om at gøre det lettere for fly-
rejsende at få væsker gennem sikkerheds-
kontrollen nu udskudt. Den britiske
transportminister har udtalt, at det nu-
værende trusselsniveau er så højt, at lan-
det ikke foreløbig vil slække på reglerne. 

Den skrappe væskekontrol blev indført
i 2006, da det blev afsløret, at en gruppe
britiske terrorister ville sprænge fly i luf-
ten ved hjælp af flydende sprængstof. Si-
den da har alverdens lufthavne haft for-
skellige kontrolforanstaltninger, der be-

tyder, at det er svært at tage flydende va-
rer med om bord. 

Kastrup er klar
I Kastrup har man længe forberedt sig på,
at reglerne skulle træde i kraft, og sikker-
hedschefen melder, at al udstyr er på
plads til at imødekomme reglerne, så-
fremt de bliver vedtaget. 

»Det er selvfølgelig uholdbart at imple-
mentere nogle regler, når der er stor
uenighed omkring dem. Og uenigheden
har været meget stor«, siger Johnnie Mül-
ler, der også derfor er glad for udskydel-
sen:

»Fælles regler, som alle kan enes om, er
naturligvis det bedste«.

I grafikken herover kan man se en liste
over de lufthavne uden for EU, der opfyl-
der EU’s krav til emballering af f.eks. tax
free spiritus. Hvis man ankommer til EU
fra en af disse lufthavne, burde man ikke
få problemer med de varer, man vil have
med gennem sikkerhedstjek ved flyskifte,

hvis reglerne bliver vedtaget. 
En af kontrolmåderne, som man mu-

ligvis i fremtiden kan blive udsat for, er, at
en flaske indkøbt i en tax free-butik skal
åbnes – så det kan tjekkes, at indholdet er
det rigtige. Og så er det bare ærgerligt,
hvis det drejer sig om en flaske champag-
ne. 

Den taxfree butik i Kastrup har det prin-
cip, at de uden større bureaukrati refun-
derer regningen for f.eks. spiritus eller
parfume, der er indkøbt før rejsen, og
som bliver beslaglagt ved et sikkerheds-
tjek i forbindelse med flyskift undervejs
på turen. 

Om samme liberale holdning gælder i
andre lande, er umuligt at vide, men den
rejsende kan i det mindste spørge om det,
inden den sidste rejsevaluta omsættes til
parfume eller spiritus i lufthavnen i Bang-
kok, Miami eller Buenos Aires før hjemrej-
sen til Danmark.
allan.graubaek@pol.dk

miriam.zesler@pol.dk

ALLAN GRAUBÆK OG MIRIAM ZESLER

Et nyt sæt EU-regler 
skulle gøre det lettere
at få taxfree spiritus og
parfume gennem sikker-
hedstjek ved flyskift. Men
et boykot fra flere lande
bremser reglerne. 

Fælles regler,
som alle kan
enes om, er 
naturligvis 
det bedste 
Johnnie 
Müller, 
sikkerheds-
chef,
Københavns
Lufthavn 
i Kastrup

Få dine taxfreevarer med hjem fra ferien - måske

Nye EU-regler, der skulle være trådt i kraft i fredags, skulle 
sikre, at f.eks. spiritus eller parfume, der er indkøbt i en 
taxfree- butik i en lufthavn uden for EU,  kan medtages 
gennem sikkerhedskontrol ved et flyskifte inden for EU. 

 Reglerne er blevet udskudt på ubestemt tid, da ikke alle EU-lande vil 
være med. Grafikken herunder viser, hvordan reglerne foreløbig 
skulle have gjort det lettere.

Miami

New York Barcelona

Aarhus

København

Istanbul

Frankfurt

München

Disse lufthavne har fået en EU-godkendelse, 
som betyder, at taxfree varer som f.eks. 
spiritus, indkøbt i lufthavnen, kan tages med 
gennem sikkerhedstjek ved flyskifte i EU, hvis 
reglerne bliver vedtaget.

C A N A D A

U S A

M A L A Y S I A

S I N G A P O R E

Alle internationalelufthavne

Alle internationalelufthavne

K R O A T I E N
Dubrovnik, Pula, Rijeka,Split, Zadar, Zagreb

Kuala LumpurInternational Airport

SingaporeChangi Airport

Kilde: Københavns Lufthavn, Kastrup Grafik: Jens B. Mørch11160

København-New York-Miami 
Flasker kan blive beslaglagt

ved skift til indenrigsfly i USA

Istanbul-Frankfurt-København
Flasker kan blive beslaglagt

ved flyskifte i Frankfurt

Barcelona-München-København
Ingen problemer

New York-København-Aarhus
Ingen problemer
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Lige om hjørnet fra Conscious Hotel ligger den
flere kilometer lange Vondelpark, som min-
der om New Yorks Central Park. Om morge-

nen er der tæt trafik af folk, der jogger eller lufter
deres hunde. Om sommeren kan man solbade eller
hænge ud på en af de hyggelige cafeer, og, hvis man
medbringer en engangsgrill, også tilbringe aften
der. Og så kan man cykle, for også her, som i resten
af byen, er der cykelstier. 

Fra hotellet og ind til de hyggelige kanaler er der
omkring 20 minutters gang igennem parken eller
10 minutter på cykel. Man kan leje gode cykler over-
alt i byen. Man kan også træde lige ud på fortovet
foran hotellet og tage sporvogn linje 1 direkte ind til
centrum. 

Hvis man vil bo i nærheden af de små romantiske
kanaler, er dette ikke hotellet, man skal vælge. Til
gengæld har man en fornemmelse af at bo der, hvor
de helt almindelige hollændere bor, og ikke i en tu-
ristfælde.

Kvarteret ser ikke ud af meget andet end et bolig-
område, men går man bare lidt omkring, støder
man på små designerforretninger og lokale deli’er.
Efter sigende er det de veluddannede med børn,
der bor i området.

Hotellet gør meget ud af sin grønne profil. Lige
fra den grønne plantevæg i opholdsstuen til den
økologiske mælk, du kommer i kaffen. Der er gratis
trådløst internet på hele hotellet, en udmærket for-
bindelse, der ikke kræver et log-in ved skranken.

Det er et blandet klientel, der benytter hotellet.
Da Rejser var forbi, var der familier med og uden
børn samt yngre rejsende. 

Stemningen er uformel – dog med en vis stan-
dard.

Værelse
Værelset, et standarddobbeltværelse, er lyst og ind-
bydende. 

Indretningen er enkel. Dog har man i et forsøg på
at give det et klimabevidst præg beklædt væggen
bag sengen med et farverigt tapet med bambusmo-
tiver, og lamperne er lavet af flet. I et hjørne hænger
en potteplante. Det kunne blive kitschet, men der

er faktisk hyggeligt på værelset.
Der er et lille bord, et fladskærms-tv og en sikker-

hedsboks i tøjskabet. Ellers er der kun den store og
gode seng.

Badeværelse
Badeværelset er ikke stort, men oplyst af et varmt
lys og indrettet enkelt. Både ved sæben ved håndva-
sken og i brusebadet er der sat en mærkat op, der
gør opmærksom på, at her får man ikke små flasker
med shampoo og sæbe. Her sparer man på resur-
serne.

Også ved håndklædet bliver man opfordret til at
genbruge det mere end en gang. Så det bliver kun
skiftet, hvis man lægger det på gulvet.

Hvis man har glemt, at man er på et politisk kor-
rekt hotel, så husker man det her. På godt og ondt.

Mad og drikke
Morgenmaden er god og varieret. Der er en buffet
med godt brød, flere slags pålæg, flere slags æg, fle-
re forskellige mælkeprodukter. Der er et frugtfad
og juice.

Det er ikke det store overdådige indtryk, man får,
men råvarerne er gode, og de fleste behov burde
være dækket.

Til gengæld var der ikke meget at spise resten af
dagen. Ærgerligt, da lobbyen ud til gaden faktisk er
en hyggelig cafe med bløde stole. Man kan købe alt,
hvad hjertet begærer i drikkevarer, men kage og
snacks er, hvad sulten skal stilles med. Alt, hvad Rej-
ser køber, er dog af god kvalitet.

Regning
Standardværelset koster 75 euro plus 13,50 euro for
morgenmaden (i alt 660 kroner).
ditte.valente@pol.dk

DITTE VALENTE

Conscious Hotel Vondelpark
Overtoom 519-5211054 LH Amsterdam
Tlf.: +31 (0)20 820 33 33
WWW museumsquarehotel.nl
Rejser var inviteret af Cimber Sterling.

Amsterdam, Holland: Bo ved byens grønne hjerte

UGENS HOTELTJEK

GRØN PROFIL. Conscious Hotel ved Vondelpark lægger ikke skjul på sin ambition
om en økologisk og miljørigtig profil. Foto: Ditte Valente

På grund af en teknisk fejl har flysel-
skabet Lufthansa solgt et antal bil-
letter på sin hjemmeside for billigt,

men kunderne er nu alligevel ikke kom-
me ud at flyve til en favorabel spotpris.
Lufthansa har nemlig efterfølgende
sendt en ekstraregning til kunderne. 

Én af de berørte er Beatriz Villegas. Hun
købte 2. april 2011 en returbillet til Bogotá
i Colombia til en pris på 1.904 kroner. Hun
fik købet bekræftet af Lufthansa, som og-
så trak pengene fra hendes kreditkort
uden yderligere kommentarer. 

Hun var derfor glad for billetkøbet,
men glæden blev spoleret af et anbefalet
brev fra Lufthansa, der ankom cirka 14 da-
ge senere. Her skriver flyselskabet bl.a.: 

»Vi er sikre på, at De må have været over-
rasket over, at billetten var gratis. De har
kun betalt for skatter og afgifter. Det skyl-
des en teknisk fejl«.

Lufthansa stillede derfor Beatriz Ville-
gas over for to muligheder: Hun kunne
annullere købet eller beholde billetten
ved at indbetale 1.114 kroner ekstra – og
det var ifølge Lufthansa et tilbud om en
pris en del lavere end den normale billet-
pris. Beatriz Villegas ringede derfor til
Lufthansa og indvilligede i at betale de
ekstra penge – hun ville nemlig være sik-
ker på at komme af sted på turen. 

Men spørgsmålet er, om bordet fanger
for Lufthansa – om de er forpligtet til at la-
de kunden flyve for den oprindelige pris,
eller om besparelsen er så stor, at kunden
burde have indset, at det var en fejl. 

Jurist Mads Mølgaard Braüner i Forbru-
gerrådet er ikke helt sikker på, hvordan
en klagesag ville ende – selv om han hæl-
der mest til, at Beatriz Villegas har ret til at
få billetten til den oprindelige pris på
1.904 kroner. Det handler om, hvor vidt

hun var i ’god tro’. Juristen mener, at pri-
sen på de 1.904 kroner kunne være reali-
stisk. Hvis en pris er abnormt lav, bør der
ringe klokker hos forbrugeren:

»Men så skal det være noget med, at du
betaler 500 kroner for en rejse, der ellers
koster 2.500 kroner. Man skal derud, hvor
man tænker »det her kan ikke passe«. Der-
imod er det ikke uset, at man kan få rejser
til halv pris«, siger Mads Mølgaard Braü-
ner. Han har et tip til andre i samme situa-
tion: Sørg for, at selskabet får at vide, at et
evt. restbeløb betales under protest, og
gør det klart, at der kan komme en klage-
sag. 

Fejl ramte kun skandinaver
Lufthansa forklarer Rejser, at den tekni-
ske fejl på hjemmesiden kun berørte ru-
ten til Bogotá og kun kunder i Skandinavi-
en: 

»Vi er meget kede af det, men i den
weekend, hun bestilte, regnede compute-
ren forkert. Den gav ingen egentlig billet-
pris, kun skatter og afgifter. På bestillin-
gen stod der derfor 0 kroner ud for billet-
prisen, mens skatter og afgifter var opgi-
vet korrekt«, siger Aage Dünhaupt, kom-
munikationsdirektør for Lufthansa i Eu-

ropa. Han bekræfter, at Lufthansa gav de
berørte kunder valget mellem at få billet-
ten annulleret og at få den til den rigtige
pris: 

»Vi vil også være fair over for vore andre
kunder, der har betalt den normale pris.
Vi har den politik, at vi ikke sælger billet-
ter til ekstrem lavpris, som andre selska-
ber ellers gør«, siger Aage Dünhaupt, som
dermed mener, at kunden burde have
studset over at finde en så billig billet. 

Dertil siger Beatriz Villegas: 
»For det første kender jeg ikke Lufthan-

sas politik. For det andet solgte Lufthansa
billige billetter til Bogotá i slutningen af
marts og begyndelsen af april. Prisen var
3.300 kroner. Prisen på 1.904 kroner så vi,
der købte billetter til denne pris, i flere da-
ge, ikke kun den weekend, hvor jeg købte
min billet«. 

I den aktuelle sag vil Beatriz Villegas
prøve at klage til Forbrugerklagenævnet –
her har sager af den karakter tidligere væ-
ret behandlet, og afgørelserne herfra er
gået begge veje. Aage Dünhaupt fra Luft-
hansa lover, at selskabet i givet fald vil føl-
ge en afgørelse fra Forbrugerklagenæv-
net. 
allan.graubaek@pol.dk

Lufthansa fortryder lav billetpris
En fejl på flyselskabets
hjemmeside betød, at
kunder kun skulle betale
skatter og afgifter, men
ikke for flybilletten i sig
selv. Men efter kort tid
sendte Lufthansa en
regning på restbeløbet. 

ALLAN GRAUBÆK

Vi er sikre på, at
De må have 
været overra-
sket over, at 
billetten var
gratis
Lufthansa til
dansk kunde 
efter at have
solgt billet til
meget lav pris



Hvor tiden
Under den afrikanske sol
Hvor: Djenné, Mali

Hvorfor: Når du går inde mellem de store, tykke træbjælker, der stikker frem
gennem det tykke lag mudder og ud mod den golde ørken og den blændende
afrikanske sol, kan du nemt føle dig tilbage i 1280. Godt nok blev den 
nuværende bygning først opført i 1907, men den er modelleret efter og bygget 
samme sted som ’Grande Mosquée’ fra 1280, der styrtede sammen i det 19. 
århundrede. Du finder den fortlignende moské, der er verdens største mudder-
murstens struktur, i Mali-byen Djenné, hvis gamle bydel i 1988 blev optaget 
på Unescos Verdensarvliste.

Sejltur hos pingvinerne
Hvor: Antarktis

Hvorfor: Det er dyrt at rejse til Antarktis. Og det kræver en lang sejltur over Syd-
havet fra enten Hobart på den australske ø Tasmanien eller den øde beliggende by
Punta Arenas i Chile. Men de, der tager turen, bliver så rigeligt belønnet af smukke
synsindtryk, når den skarpe sol spejler sig i den uberørte sne og is på verdens syd-
ligste kontinent. På en sejltur til Antarktis kommer du helt tæt på kæmpestore is-
bjerge, dramatiske gletsjere, spændende dyreliv, og du kan opleve nogle af de
smukkeste solnedgange. På trods af de andre passagerer om bord kan det meget
nemt føles, som om tiden her er gået fuldstændig i stå.

Svøm med hvaler
Hvor: Tonga, Stillehavet

Hvorfor: Mellem juni og november samler pukkelhvalerne sig ved Tonga-øerne
for at finde en mage at parre sig med. Her kan du ikke blot få lov til at observere
parringssvømningen fra en båd, du kan også snorkle rundt mellem disse 
fantastiske dyr og falde i ét med naturen og dens gang.

ANTARKTIS. Foto: Sebastiao Salgado/AP

Indimellem kan det virke, som om ko-
deordet for det meste af verden er ’ud-
vikling’. 
Bøger bliver erstattet af e-bøger, mobil-

telefoner af smartphones og laptops af ta-
blet-computere. Men hvis du rejser ud i
nogle af verdens afkroge, er det faktisk
stadig muligt at finde nogle steder, hvor
kodeordet er alt andet end ’udvikling’.
Steder, hvor tiden står nærmest helt stille.
Rejsebogsforlaget Lonely Planet har lavet

Flyv lydløst hen over vilde dyr, trek mellem Himalayas højeste tinder eller sejl på Amazonasfloden. 
SUNE HØJRUP BENCKE OG
TINA KRONGAARD STAMPE

Besøg verdens tag
Hvor: Bhutan

Hvorfor: Det lille kongerige gemt dybt inde bag Himalayas bjergtoppe bliver
af mange betegnet som det sted på jorden, hvor tiden har været allermest fast-
frossen. Men det er faktisk ikke helt sandt. Bhutan har de seneste 40 år gennem-
gået et omfattende – men dog skånsomt – moderniseringsprogram. Når det er
sagt, så er Bhutan, der af indbyggerne går under navnet Druk Yul (Tordendragens
land), stadig meget influeret af den ældgamle buddhistiske kultur. Denne opleves
bedst i de mange fortklostre i Bumthang-regionen, og det er også her, klemt inde 
mellem Himalayas tinder, at besøgende vil føle, at tiden står stille.

Sejl på Amazonas
Hvor: Amazonasfloden, Brasilien

Hvorfor: En langsom tur ned ad en meget lang flod vil for nogle være en 
ulideligt monoton oplevelse, men for andre et fantastisk indblik i naturens tid-
løshed, mens båden og tiden driver langsomt af sted. For at finde ud af, hvilken af
de to kategorier du tilhører, kan du gå om bord i en af de såkaldte ’gaiolas’ (flod-
både), som navigerer på den brasilianske del af Amazonasfloden mellem landsby-
en Manaus og havnebyen Belém. Disse både er ofte ret overfyldte, men læg dig i
en hængekøje tæt ved rælingen, luk de mange menneskelige lyde ude, og fortab
dig i stedet til lydene af og synsindtrykkene fra verdens største regnskov.

en liste over 10 steder i verden, du kan rej-
se hen, hvis du bare for et øjeblik vil leve
helt i nuet i stedet for at bekymre dig om
fremtiden.

tina.krongaard@turengaartil.dk

sune.bencke@turengaartil.dk

BHUTAN. Foto: Manish Swarup/AP
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n står stille

Møde med forfædrene
Hvor: Parc National des Volcans i
Rwanda eller Bwindi Impenetrable
National Park i Uganda

Hvorfor: Kun meget få oplevelser kan
sammenlignes med at sidde på hug blot få
meter fra menneskets forfædre og nær-
mest ikke turde trække vejret af frygt for,
at de store dyr skulle høre dig og blive op-
skræmte. I både Rwanda og Uganda er det
muligt at tage på en tur ud i junglen og
komme helt tæt på gorillaerne. Du skal
bruge noget tid på at finde frem til dem i
junglen, og du får kun en time sammen
med de store dyr, men oplevelsen vil blive
siddende i dig resten af livet. 

Magisk by i Himalaya
Hvor: Lhasa, Tibet

Hvorfor: Muligvis er Tibet et kontroversielt
sted at besøge på grund af kinesernes fort-
satte insisteren på, at Himalaya-landet er
kinesisk område. Men man kan ikke tage fra
hverken Tibet eller hovedstaden Lhasa, at
det er et af jordens helt magiske steder.
Lhasa betyder ’hellig by’, hvilket ikke er no-
gen dårlig betegnelse for et sted, der ligger
klemt inde i Himalaya-kæden i 3.600 meters
højde, og hvor Jokhang Templet med sit
fantastiske guldtag kan få enhver besøgen-
de til at glemme både tid og sted.

Indiana Jones og nabatæerne
Hvor: Petra, Jordan

Hvorfor: Der er i hvert fald to mulige scenarier for dit indre, når du
befinder dig i oldtidsbyen Petra syd for Jordans hovedstad Amman.
Enten ser du Indiana Jones komme ridende, eller også vandrer tan-
kerne tilbage til dengang, da nabatæer-folket omkring 170 f.Kr. gjor-
de byen til deres hovedstad, og den to kilometer lange smalle kløft,
el-Siq, der fører ind til byen, sikrede Petra mod overfald udefra.

Klosteret på øen
Hvor: Mont-Saint-Michel, Frankrig

Hvorfor: Transformationen sker på dæmningsvejen fra fastlandet
i Bretagne til byen/slottet/øen/klosteret Mont-Saint-Michel ude i
vandet. Du behøver ikke så meget fantasi til at forestille dig det
afsondrede liv her, da klosteret blev færdiggjort i 1600-tallet. 
Øen, der tidligere kun var tilgængelig ved lavvande, blev i 1875
forbundet med fastlandet via en dæmning.

I ballon over Afrikas dyr
Hvor: Serengeti National Park, Tanzania

Hvorfor: Ballonen stiger op i solopgangen, mens du spejder efter 
dyr nede i Serengeti National Park. Prøv det i maj eller juni, hvor 
de store flokke af dyr bevæger sig af sted på deres årlige 
migrationsrute. Det er et syn, der kan få de fleste til at tabe 
både næse og mund og fortabe sig fuldstændigt i øjeblikket.

PARC NATIONAL DES VOLCANS I RWANDA. Foto: Riccardo Gangale/AP

PETRA, JORDAN. Foto: Hanne Boock 
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Et trappegelænder der glider ned fra
første sal som en kæmpestor smel-
tet vaniljeis, skulpturer af snabelfa-

beldyr indbygget i husfacader og en fri-
stende fe, der holder et afrodisiakum
frem mod beskueren. Ikke for ingen ting
blev art nouveau-kunstnere og arkitekter
ofte forbundet med massiv indtagelse af
den hallucinerende drik absint. Og når
det gælder fantasifuldhed og ekstraordi-
nære indfald, stod de i Moskva ikke tilba-
ge for deres kolleger i Wien, Bruxelles og
Darmstadt.

I Moskva-bydelen Arbats hemmelig-
hedsfulde sidegader, hvor man halvt for-
venter at støde på Mesteren og Margarita
fra Mikhail Bulgakovs roman, ligger re-
sultaterne af deres sprudlende skaberev-
ne: bygninger, som mere er kunstværker
og skulpturer, man kan bo inde i, end
hvad man normalt forstår ved huse. Men
de unikke bygninger fra årene omkring
forrige århundredeskifte frister desværre
ofte en usikker skæbne i dagens Moskva. 

Således kunne et godt tip have været at
aflægge den smukke Vojentorg-bygning i
Vosdvisjenkagaden et besøg ved et par da-
ges ophold i den russiske hovedstad. Det
er for sent nu. 

Den blev revet ned i 2003, for at der fra
murbrokkerne kunne rejste sig et mon-
ster af et butikscenter, der i dag i øvrigt
står halvtomt. Det skete trods massive
protester i form af demonstrationer og
læserbreve fra moskovitterne, som en ud-
mærket illustration af, hvem der har
magten i Rusland anno 2011: dem med
pengene. Vojentorg-bygningens skæbne
er allerede blevet mange andre lignende
huse til del. 

Med lidt kendskab til Ruslands historie
er det svært ikke at bide mærke i det tra-
gisk-ironiske ved, at det tidligere var kom-
munisterne, der ødelagde historiske byg-
ninger i form af klostre og kirker, mens
det nu om dage er en anden ideologi –
markedsøkonomien – og dens repræsen-
tanter i skikkelse af entreprenører og spe-
kulanter, der er destruktionens ophavs-
mænd. 

En art nouveau-bygning, de indtil vide-
re har ladet stå, er Rjabusjinskijs villa.
Midt i stilretningens glansperiode blev
den tegnet af datidens mest berømte arki-
tekt Fjodor Sjekhtel og er stadig det yp-
perste eksemplar i byen. Intet materiale
var for ekstravagant, ingen ide til form-
givning for excentrisk og ingen udgift for
høj, da det gjaldt opførelsen af bankier og
kunstmæcen Stefan Rjabusjinskijs nye
hjem. Allerede udefra imponerer husets
cremefarvede facade med de organisk
svungne vinduesrammer, farvestrålende
mosaikker og forgyldte paneler, ligesom
spiralerne i stakittet på forhånd hypnoti-
serer husets gæster. 

Indenfor viser professor i kunsthistorie
og førende ekspert i russisk art nouveau
Maria Nasjtjokina ekstraordinært Rejser
rundt. 

Lidt som en ejendomsmægler gestiku-
lerer og skrider hun gennem villaen, men
hendes interesse for dens overlegne arki-
tektoniske finish er tydeligvis ægte. Ifølge
hende er de mange forskellige gyldne
dørhåndtag, parketgulvets buede møn-
stre og hver en lampe særligt udtænkt og
udformet med netop dette hus for øje. På
adressen boede en årrække Sovjetunio-
nens mest berømte digter Maksim Gorkij,
og huset er i dag et museum til hans ære.
Folkets poet foragtede dog, hvad han sik-
kert opfattede som dets dekadente og
borgerlige udtryk og lavede omfattende
ændringer. 

»Pejsen rev han ned, ligesom han stille-
de sine bogreoler op overalt og på den
måde skjulte mange af rummenes fine
detaljer«, forklarer Maria Nasjtjokina på
turen gennem værelserne. 

Kommunisterne var i det hele taget ik-
ke særligt begejstrede for art nouveau.

»Stilen havde en kort, men til gengæld
intensiv periode i Rusland på lidt mere
end ti år. Den stoppede fuldstændig med
revolutionen i 1917. Art nouveau var et af
ofrene for revolutionen«, siger kunsthi-
storikeren. 

Næsten hundrede år efter kommuni-
sternes magtovertagelse har denne stil-
retning fået nye fjender:

Byggematadorer på kortsigtet profi-
tjagt lader indkøbscentre, internationale

Svungne kurver og mystiske linjer i frit
Oplev Moskvas mangfoldige og unikke 
art nouveau-huse, før det er for sent.

JENS MALLING (TEKST OG FOTO), MOSKVA

Pertsova-huset skiller sig tydeligt ud i gadebillede.
Arkitekt Sergej Maljutin havde mange sjove indfald
og vide rammer. 

Ruslands førende art nouvea-ekspert Maria Nasjtjo-
kina foran trappegelænderet i Rjabusjinskijs hus. 

I Jelisejev-supermarkedet lokker en fe kunderne til
at købe alkohol. 

Vinduesrammerne i den newzealandske ambassa-
de med karakteristiske art nouveau-sving.

I Rjabusjinskijs villa er alt inventar formgivet til hus-
et.

Rusland

3 nætter i dejlig ferielejlighed på Dueodde. 
Totalpris for 2 prs. inkl. færge med bil tur/retur: 

2.395,-
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BORNHOLM
 - VELKOMMEN TIL VORES Ø!

STOP for det gode tilbud!

www.teambornholm.dk

(Ankomst før 24/6)

15%

70 13 14 18   dsbrejsebureau.dk

Sommertilbud med Hurtigruten
Den norske kyst

6, 7 eller 12 dage fra kr. 7.926
inkl. kahyt og helpension mellem 
Bergen og Kirkenes.

Gratis bil ombord

Rejser du fra Kirkenes til Trondheim eller 
Bergen sydgående får du bilen gratis med 
ombord. 

Bestil og læs mere på dsbrejsebureau.dk/hurtigruten
Pris pr. pers / specielle regler / begrænset plads

Rejs med Politiken

politiken.dk/plus



MoskvaMoskvaMoskva

RUSLAND

1 Villa Rjabushinski/Gorkij-museet
Adresse: Malaja Nikitskaja ul. 6/2, 
metro Pushkinskaya
Åbningstider: Onsdage og fredage 12-19, torsdage,
lørdage og søndage 10-17. Lukket mandage og tirs-
dage samt sidste fredag i hver måned. 
Gratis entre, 100 rubler
(cirka 20 kroner) for at fotografere.

2 Hotel Metropol
Kig indenfor i hotellets restaurant, hvor honningfar-
vet lys falder ned gennem det kunstnerisk udfor-
mede glastag. Leo Tolstoj har spist her, ligesom Le-
nin og Stalins brandtaler har runget mellem vægge-
ne. 
Adresse: Teatralny proezd 2, 
metro Teatralnaja

3 Mindovskij-huset /
New Zealands ambassade
Er lukket for offentligheden, men den smukke facade
kan betragtes fra gaden. 
Adresse: Povarskaja ul. 44, 
metro Barrikadnaja

4 Jelisejev luksussupermarked
Her er indkøb af dagligdags fornødenheder en æste-
tisk oplevelse, der lader Netto en del tilbage at øn-
ske. 
Adresse: Tverskaja ul. 14,
metro Tverskaja

5 Tjekhov-Kunstteater
Den indvendige og udvendige udformning af det ver-
densberømte skuespilhus gør det til et af Moskvas
bedste eksempler på art nouveau og tilføjer en aften i
teateret en ekstra dimension. 
Adresse: Kamergersky per. 3, 
metro Teatralnaja

6 Pertsova-huset
Ejendommen er til privat beboelse, men dens skæg-
ge og skøre konturer kan nemt studeres fra det mod-
satte fortov. 
Adresse: Soymonovskij pr. 1-3, 
metro Kropotkinskaja

6 HUSE MED ART NOUVEAU
I MOSKVA
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hotelkæder og kontorbygninger i glas og
stål skyde op overalt. De rager typisk et
godt stykke op over de mellem to og fem
etager, der indtil for få år siden var det
normale i indre Moskva. 

»Moskvas entreprenører vil ændre alt.
De kan kun lide nyt, og alt gammelt, der
står i vejen, river de ned. I arkitektforenin-
gen prøver vi at stoppe dem, men vores
forslag og anbefalinger er der ingen reel
magt bag. Alene entreprenørernes penge
afgør, hvad, hvor og hvordan der skal byg-
ges og på bekostning af hvilke gamle byg-
ninger«, siger hun og tilføjer:

»De er ikke så kulturelt interesserede«.

Farligt at bremse nybyggeri
Ofte forekommer det, at fredede huse
rammes af mystiske påsatte brande, hvor-
efter ejeren kan bygge, hvad han vil på
grunden, fortæller Maria Nasjtjokina, der
som medlem af Ruslands Arkitektfore-
ning og rådgiver for Det Russiske Arkitek-
turakademi igen og igen har opfordret
Moskvas bystyre til at opprioritere reno-
vering og beskyttelse af art nouveau-hus-
ene. 

Men ligesom kommunisterne ikke var
til at spøge med, kan det også være farligt
at komme på tværs af dem, der profiterer
på det barske kapitalistiske regime, som
er blevet dikteret russerne. 

Det opdagede stadsarkitekt i Solikamsk
Olga Karapetjan, der var kendt for sin kla-
re holdninger til fordel for at bevare hi-
storiske bygninger, for sent. Hun blev
skudt ned af en ukendt gerningsmand,
da hun gik ud af sin trappeopgang i marts
sidste år. Angiveligt fordi hun ikke ville gi-
ve en entreprenør nedrivningstilladelse. 

Indtil videre har ingen vovet at røre Mo-
skvas mest kendte art nouveau-varetegn,
som Rjabusjinskij-villaen, Hotel Metropol
eller luksussupermarkedet Jelisejev. Lige-
som byens ambassader i denne stil i kraft
af deres status så vidt har haft held til at
undvige entreprenørernes bulldozere. 

Men vil man være sikker på at komme
pengegriske byggematadorer i forkøbet
og se, hvordan især ’almindelige’ art nou-
veau-huse, der ikke kan reddes af deres
kendisfaktor, trods alt stadig er fremher-
skende i flere kvarterer, er det om at kom-
me af sted til Moskva. 
rejser@pol.dk

t forfald

Jaroslavl-banegården, hvor den Transsibiriske Jernbane udgår og ender, blev bygget i
art nouveau. Senere satte kommunisterne deres aftryk med stjerner, hammer og segl.

I storslåede omgivelser gør rige moskovitter deres indkøb. Det berømte 
Jelisejev-supermarked åbnede i 1901 og har også en filial i Sankt Petersborg. 

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Rejs billigt i skolernes sommerferie
– og vælg imellem familiepakker til familier af alle størrelser!

Bulgarien 1 uge
Afrejse 28/6, SunGarden Flamingo, kat. 4  Familiepris 13.846,-
Rhodos 1 uge
Afrejse 29/6, Sunwing Resort & Spa Kallithea, kat. 4 Familiepris 18.646,-
Tyrkiet 1 uge
Afrejse 26/6, Club Grand Aqua, kat. 4+ (All Inclusive indgår) Familiepris 23.466,-

Familiepakker under
15.000,- f.eks.

Familiepakker under
20.000,- f.eks.

Familiepakker under
25.000,- f.eks.

™

™

™
Familieprisen gælder 2 voksne og 2 børn (2-11 år)
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Samlingssted i Katmandu
En smuk og særlig boghandel findes i
Thamel-kvarteret i Kathmandu i Nepal
ved navn Pilgrim. Boghandlen er i to eta-
ger, og særligt den øvre etage er forføren-
de. Med en blanding af nye og brugte bø-
ger kan man finde alt mellem himmel og
jord inden for kultur, rejse, religion, an-
tropologi, etnografi, samfundsviden-
skab, naturvidenskab, fysiologi, mad og
spiritualitet samt foto, kunst og historie.
En boghandel for den opsøgende og nys-
gerrige rejsende, der har lyst til at kende
mere til de kulturer, man møder på sin
rejse. Bagerst i butikken sælges røgelse,
lys, billeder, smykker og andre lokalt pro-
ducerede former for brugskunst. Helt ba-
gerst i lokalerne ligger et lille spisested,
hvor man kan hænge ud i det bløde og læ-
se lidt i bøgerne, inden man beslutter sig
for, hvilke man vil købe. Denne boghan-
del er også et samlingssted for de rejsen-
de, der søger, og ud over at man kan skabe
nye bekendtskaber, afholdes der også fo-
redrag og undervisning i de særlige filo-
sofier og videnskaber, som findes i Hima-
laya-regionen. Alt sammen et fortrinligt
lille åndehul midt en hektisk storby. Et
sted, man ikke går fra, uden at have lært
noget nyt – eller om ikke andet fået væk-
ket sin indre æstetiker til live.
Kate Lis, København V.

På loftet i Ohio
Det er altid en behagelig afveksling på en
forretningsrejse at dykke ned i byens bog-
handler. I store byer som Paris, London el-
ler Berlin er det ikke svært at finde hygge-
lige boghandler – og store med et i for-
hold til danske standarder enormt ud-
valg.

For nogle år siden havde jeg en formid-
dag fri i Columbus, Ohio, hvor jeg gerne
ville finde ’byens boghandel’. Byen er gan-
ske stor, og de store boghandlerkæder var
alle repræsenteret, men jeg fandt en uaf-
hængig – og tilsyneladende stor – boghan-
del i den gamle del af byen, der kalder sig
German Village: The Book Loft. Jeg havde
ikke sat mig yderligere ind i forretningen,
så jeg blev meget overrasket, da jeg kom
ind i en lav bygning ad en brostensbelagt
trappe med store blomsterkrukker til
begge sider. Derefter opdagede jeg, at den
bestod af 32 rum, der indeholdt hver sin
genre. Det hele havde præg af at være dag-
ligstuer, der fortsatte rundt i bygningen,
næsten labyrintisk. Man kunne sidde i læ-
nestole og ose.

Der blev spillet afdæmpet musik fra fle-
re musikanlæg, og alligevel kunne man
kun høre musik fra en enkelt højttaler ad
gangen. Boghandlen havde også en stor
musikafdeling. Det blev en helt speciel
oplevelse, og jeg tilbragte et par gode ti-
mer i butikken uden at have fornemmel-
sen af at have været flere gange i samme
lokale mere end én gang. En meget men-
neskelig boghandel, der indeholder over
100.000 bøger! Den holder åbent alle
ugens syv dage fra klokken 10-23.
The Book Loft, 631 S. Third Street, 
Columbus, Ohio
WWW bookloft.com
Erik Togeby, Hillerød.

Harvard emmer af læselyst
Jeg vil gerne anbefale boghandlerne ved
Harvard Square i Boston, hvor stemnin-
gen er i top, og der er alt at vælge imellem,
både antikvariske bøger og nye værker.
Området emmer af læselyst, og overalt er
der unge studerende med bøger. Cafeer-
ne sørger for god stemning, og i det hele
taget er der ikke det, man ikke kan. Hvis
man befinder sig i boghandlerne, sørger
de for at være meget specifikke i deres bø-
ger, genrer og mængder – der er ikke den
bog, man ikke kan finde på Harvard Squa-
re. Besøger man området, skal man se de
gamle universiteter Harvard og Cambrid-
ge. På deres campus er der masser af re-
kreative muligheder, og hvis vejret er
med en, kan man opleve de unge sidden-
de under træerne med faglitteratur i alle
afskygninger.

Boston er i det hele taget antikvariater-
nes amerikanske hovedsæde. Gamle bø-
ger findes meget let i samtlige boghand-
ler, og de har en tendens til at overleve
længere i universitetsområderne end i re-
sten af USA.
Phillip Malcho, København S.

Verdens navle i NYC
Jeg har nu efterhånden boet i udlandet i
de seneste 14 år, og til trods for ama-
zon.com’s totale overtagelse af bogmar-
kedet i den periode er en af de første ting,
jeg altid leder efter, når vi kommer til en
ny by, stadig en god engelsksproget bog-
handel. 

Det kan i nogle byer være let. I New Del-
hi havde de en overflod engelsksprogede
boghandler, som pga. momsfritagelse
solgte bøger til spotpris, og her i Kath-
mandu, kan man sågar finde brugte dan-
ske bøger i rygsækskvarteret Thamel. På
den anden side har der også været tider,
hvor jeg har måttet krybe til korset og nø-
jes med at købe bøger, når vi var ude at rej-
se eller bestille over amazon.com, som da
vi boede i Yemen. Jeg har fundet perler af
boghandler på usædvanlige steder som
Libros, Libros, Libros i Mexico City, der til
trods for det spanske navn kun sælger
engelske bøger og har et glimrende ud-
valg af amerikanske bøger og blade.

Skal jeg vælge den bedste boghandel i
min verden, må jeg dog, lidt uoriginalt,
vende tilbage til New York, hvor man på
hjørnet af Broadway og East 12th Street, et
minuts gang fra Union Square, finder
Strand Bookstore med en god blanding af
brugte og nye bøger. 

Det er det perfekte mikrokosmos af
New York – service er næsten ikke eksiste-
rende, men på den anden side er udvalget
kolossalt, og man kan ligesom andre ste-

der i New York nøjes med blot at læse bø-
gerne i boghandelen – det perfekte sted at
bruge en lørdag eftermiddag.
WWW strandbooks.com
Henrik Schou Hansen, Nepal.

Læsepladser i Paris
Den bedste boghandel, jeg har været i, lig-
ger på 37 Rue de la Bûcherie i Paris og hed-
der Shakespeare & Co. Den er grundlagt af
en amerikaner, George, i 1951, og sorti-
mentet er overvejende på engelsk. Fra
gulv til loft er der bøger i reoler, og ud-
valget af især skønlitteratur er bredt og
består af både nye og brugte bøger. Stedet
er indrettet som et yderst hyggeligt bib-
liotek med læsepladser klemt ind her og
der, hvor det er muligt, og vil man mindes
sit besøg i boghandlen, kan man få butik-
kens eget stempel i de bøger, man køber. 

Det er sådan, jeg mindes mit heldige
fund af denne butik, når jeg en gang imel-
lem hiver Henrik Ibsens ’A Doll’s House’
ud af reolen og ser stemplet på titelbla-
det.
Simone Mary Jensen, København N.

Personlig betjening i Paris
Paris er fuld af fantastiske små internatio-
nale boghandler, men min favorit er
uden tvivl The Abbey Bookstore. Den lig-
ger i en lille bitte sidegade tæt på Sorbon-
ne i latinerkvarteret. Den er nem at over-
se, men man skal bare gå efter det canadi-
ske flag. Der er ikke meget plads at bevæ-
ge sig på, men hver eneste centimeter er
kommet bøgerne til gode. De står og lig-
ger overalt, både indenfor og udenfor. Det
kan forekomme en smule klaustrofobisk,

Den bedste boghandel
Underjordiske bogkældre, billige bøger i små boder og univer-
sitetsområder proppet med boghandlere og leben. Der er
mange steder at jagte gode bøger med læsernes tips i baghån-
den. I næste uge kan du tippe om de bedste danske sejlruter.

LÆSEHEST. Træd indenfor, og brug 
timevis på at finde lige netop den bog, 
du altid har ledt efter, med gode råd fra
læserne. Foto: Charles R. Arbogast/AP

Hvad er næste emne?
Danske sejlruter. 

Hvordan kan jeg bidrage?
Send dit bidrag – 10-20 lin-
jer – til guide@pol.dk senest
på onsdag kl. 12. 

Hvad kan jeg vinde?
Ugens bed-
ste tip 
præmieres
med en rej-
sebog efter
eget valg fra
Politikens
’Turen går til …’-serie. 

Denne uges vinder: 
Gro Gerdsen, 
København V.

Alle indsendte bidrag
deltager desuden i
lodtrækningen om
måneds-præmien:

Flybilletter for to
personer til en valgfri
destination fra Køben-
havn med easyJet.

easyJet tilbyder direkte
flyrejser fra København til
spændende europæiske
storbyer til priser fra 149
kroner. Der er dagligt afgan-
ge med easyJet til London,
Milano, Berlin og Paris.
Desuden har selskabet fem
ugentlige afgange til Geneve
og Manchester samt fire
afgange om ugen til Basel. 
Se mere om easyJets tilbud
på hoteller og billeje på 
www.easyjet.com

DEL UD AF DINE BEDSTE REJSE-
TIPS – OG VIND EN REJSE
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men den lille hule er simpelthen så char-
merende, og ejeren gør sit til, at man alli-
gevel ender med at stå i timevis og kigge
den ene bogstak igennem efter den an-
den. Man får altid tilbudt en kop kaffe el-
ler te og ahornsirup efter behag og en
snak om løst og fast. Mens jeg boede i by-
en, blev det mit faste åndehul og en billig
adgang til litteratur fra hele verden. Jeg
vender tilbage, hver gang jeg er i Paris, og
opfordrer alle læseglade mennesker til at
gøre det samme. Alle tager til Shakespea-
re & Co., men vil man undgå turistmylde-
ret og finde roen midt i den travle by, er
det Abbey Bookshop, man skal besøge.
Gro Gerdsen, København N.

I udkanten af Berlin
Den bedste boghandel, jeg kender, befin-
der sig lidt i udkanten af Berlin. Den hed-
der Schleichers Buchhandlung og ligger
på Königin-Luise-Straße i Dahlem Dorf.
Jeg er ganske sikker på, at denne boghan-
del ikke er at finde i mange guidebøger,
netop fordi den ligger i udkanten af byen.
Freie Universität Berlin, hvor jeg har stu-
deret, befinder sig ligesom boghandlen
også i Dahlem Dorf, og det er nok derfor,
at den landsbylignende, idylliske bydel er
udstyret med denne fantastiske boghan-
del. Schleichers Buchhandlung har
enormt mange romaner, coffee table
books, og der er også plads til fagspecifik-
ke bøger, særligt inden for humaniora og
naturvidenskab. Det er altså ikke så mær-
keligt, at der er bøger fra gulv til loft i den
lille boghandel, der har et bredt udvalg af
især tyske, men også engelske bøger.
Schleichers Buchhandlung emmer af
hygge, ekspedienterne er hjælpsomme,

og boghandlen er systematisk indrettet:
Hver genre har sin egen reol, og man får
ro og plads til at kigge bøgerne igennem. 

Da jeg gik på Freie Universität, besøgte
jeg boghandlen flere gange om måneden
– ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg havde
lyst. Selv om sommeren, hvor Berlin hur-
tigt føles som en stor, varm stenovn, er
boghandlen kølig og stille og indbyder til
fordybelse. Boghandlen er præcis som en
god bog: Man har lyst til at træde ind i
dens verden og bruge tid på at kigge sig
grundigt omkring. Med til den hyggelige
stemning hører boghandlens ’stam’-kat.
Boghandlens ejer har nemlig en sort kat,
der slentrer dovent rundt på gaden uden-
for, når den altså ikke ligger på en af de sir-
ligt ordnede bogstabler og spinder. 
Maria Louise Christensen, Aarhus C. 

Ti etager i Rotterdam
Hvis man er i Rotterdam, bør man besøge
boghandlen Selexyz donner på Lijnbaan
150 midt i byen. Og man behøver ikke at
kunne læse hollandsk for at få noget ud af
besøget. Boghandlen på 6.000 m2 fordelt
på ti etager har også en afdeling med eng-
elske bøger, foruden musik og film. Man
kan få timer til at gå herinde, og når først
sulten melder sig, behøver man bare at
bevæge sig op til øverste etage, hvor man
kan få stillet sulten og tørsten hos Bagels
& Beans. Om fredagen har boghandlen
åben helt til kl. 21, og der er sågar åbent
om søndagen, så der er rigelig lejlighed
til at ose løs, hvis man kommer forbi Rot-
terdam.
WWW selexyz.nl
Linda Schwartz Karlsen, Rødovre.

Under jorden i Oxford
Er man til bøger, er man helt sikkert til
Blackwell i Oxford. Fra første sekund man
træder ind i det, der udefra ligner en lille
boghandel, bliver ønskelisten til næste
jul kun længere og længere, da der sælges
alt fra husholdningsbøger til bøger om
medicinsk historie. 

Trods de fire etager indbyder Blackwell
enhver til fordybelse. Der lugter af gamle
bøger, og belysningen gør, at butikken
med sine mange gamle reoler ikke bare er
endnu en boghandel. Den mest specielle
oplevelse er dog den del, der ligger under
jorden. En lille trappen fører ned til Nor-
rington Room, der med sine 5 km boghyl-
der er det største enkelte bogsælgende
rum i verden. 

Bliver man træt af at gå rundt, kan man
sætte sig i boghandlens café og overveje,
om det nu skal være den ene eller den an-
den bog, og man skal føle sig højst vel-
kommen til at læse i bøgerne, inden man
køber dem.

En anden ting, der gør boghandlen helt
speciel, er dens placering. Den ligger lige
over for Cermonial Hall, hvor Oxfords stu-
derende fra april til oktober dimitterer,
hvilket fuldender lysten til at læse totalt.
Sissel Sørensen, Rødovre.

Ni gode parisere
Verdens bedste boghandel ligger i Paris i
Marais i Rue Pavée og hedder Mona Lisait.
Den ser ikke ud af meget udefra, men in-
denfor er den helt fantastisk. Især foto,
kunst, mode og arkitektur. Man kan bru-
ge timer derinde og finde bøger, man har
ledt efter længe. Det bedste er, at der lig-
ger ni af dem i Paris, og de har stadig hver
deres individuelle præg.
WWW monalisait.fr
Sidse H.S. Mogensen, Frederiksberg.

I teatret i Buenos Aires
El Ateneo-boghandlen i Buenos Aires lig-
ger i et gammelt teater, Teatro Gran Splen-
did, der er bygget i 1929. I 2000 blev tea-
tret omdannet til boghandel. I butikkens
bagende ligger en lille café (hvor scenen
oprindeligt var), hvor de serverer kaffe og
sandwich. Scenetæppet hænger stadig
ned og skaber en kulisse i sig selv.
Thomas, Valby.

Napolis bogboder
Det første, der falder mig ind, når jeg tæn-
ker på den bedste boghandel, jeg har op-
levet, er min ferie til Napoli sidste år. Fra
Piazza Dante ind gennem porten og vide-
re ad via Portalba åbenbares det mest
charmerende bogmiljø i en gågade, hvor
det vrimler med boghandlere. Der er
massevis af bøger, og mange af dem kan
man kigge igennem udenfor, når vejret er
til det, i bogboder, hvor flere af bøgerne
koster det beskedne beløb af 1-2 euro. Der
er selvfølgelig flest bøger på italiensk,
men faktisk er der en del bøger på en-
gelsk – mange interessante bøger. Min
mand og jeg brugte rigtig lang tid på at gå
den forholdsvis korte distance, da det ba-
re var så spændende at gå på jagt i bogbo-
derne. God jagt.
Lene Bøeg, Hundested.

www.cpt.dk
cpt@cpt.dk
8613 7744

– Store rejser til små priser
Check Point Travel

Gratis 
foredrag

om USA og 
Hawaii
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Florida er lange hvide sandstrande, solskin og svajende 
palmer. Florida er attraktioner i verdensklasse med 
Kennedy Space Center og Walt Disney World. Florida 
er Miami, Art Deco og The Everglades. Og så er 
prisniveauet i solskinsstaten et af de laveste i hele 
USA. På denne rejse får I det bedste af Florida fra blot 
499 kroner om dagen.

16 dage på egen hånd fra kr. 7.995
Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen

fra kr. 11.195
Pris pr. person, når 2 voksne rejser sammen
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Besøg Los Angeles, Grand Canyon og Monument Valley, 
hvor røde klippesøjler tårner sig op i landskabet.  
Fortsæt til Bryce Canyon, en af USA’s smukkeste 
nationalparker. Videre til Las Vegas, der byder på 
fantastiske shows og imponerende casinoer, og dernæst 
gennem Death Valley til Yosemites kæmpestore 
fyrretræer. Rejsen slutter i San Francisco.

15 dage på egen hånd fra kr. 8.450 
Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen

fra kr. 11.495
Pris pr. person, når 2 voksne rejser sammen 

Oplev 2 af Stillehavets perler i øgruppen Hawaii. 
Du bor først 5 nætter på Oahu på den berømte 
Waikikistrand samt dernæst 5 nætter på Maui, få 
meter fra vandkanten. Hør historien om japanernes 
bombardement af Pearl Harbour og nyd dernæst 
surfernes sublime teknik ved North Shore. Gå også på 
opdagelse blandt Mauis imponerende natur.

13 dage på egen hånd fra kr. 13.595
Pris pr. person i delt dobbeltværelse
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REJSEMINDER

Min første rejse …
var til Bornholm med hele den ene side af fa-
milien. Min familie er spredt ud over hele
Danmark og mødes som de fleste familier til
fester. Dette var første og sidste gang, jeg ople-
vede onkler, tanter, fætre, kusiner, forældre og
bedsteforældre sammen omkring andet end
et bord til suppe-steg-og-is. Og så var det min
mors sidste tur, inden hun blev for syg til at
rejse mere, så det har en særlig plads i mit
hjerte. Jeg husker det som ren magi for en
femårig med sol, klipper og et helt enormt Vil-
la Villekulla-agtigt gammelt hus. vi alle sam-
men boede i.

Min bedste rejse ...
må være min ’pilgrimsrejse’ til New York,
hvor min makker Mark og jeg skulle opleve
hiphoppens fødested. Vi var ekstremt turist-
ede, men på vores egen subkulturelle måde.
Vi tog selvfølgelig mainstream-ruten med Fri-
hedsgudinden, Empire State Building og
World Trade Center (sidstnævnte besøgte vi 11.
september 2000), men det vigtige for os var at
tage billeder af præcis det vejkryds, der er på
coveret til Nas’ ’Illmatic’ og at sidde på hegnet
under Queensbridge-broen, ligesom MC Shan
gjorde på sin plade. Vi boede i Harlem i en må-
ned og lærte efterhånden kvarterets folk lidt
at kende. Det var magisk at tilbringe to hele
dage i kælderen hos ældgamle Joe på Mal-
colm X Boulevard. Joe havde haft pladeforret-
ninger rundt om i New York i 50 år, inden han

gik på pension, som han ikke fik, og stillede al-
le sine titusindvis af plader i den her smadre-
de kælder. 

Men vi gennemtrawlede det hele og hente-
de den ene uskadte funk/soul/jazz-diamant
ud efter den anden, det var kun tingene i hans
’Black power’-skab med originale Malcolm X-
taler optaget på spolebånd, vi ikke måtte kø-
be.

Min værste rejse …
er dokumenteret på mit nummer Uden Navn
fra albummet EGO, der udkom i mandags. 

Min favoritrejsepartner ...
er mit ’super slimsize travel kit’ – dvs. min ryg-
sæk med laptop, iPod, hovedtelefoner og en
bog. 

Min seneste rejse gik til ...
Niger i Afrika, hvor vi skulle lave et nummer
med en rapper og en sanger fra dette verdens
allerfattigste land. Og så skulle der indspilles
en musikvideo. Og så skulle vi alle sammen
spille tre koncerter. Alt sammen på en uge. De
tre dage, der var afsat til musikvideooptagel-
ser, blev til tre timer, for så lagde fotografen
sig med turistmave i så ekstrem grad, at vi ef-
terfølgende fik at vide, at han havde haft en
’slagpause’, altså et hjertestop. 

Jeg rejser altid tilbage ...
til min lejlighed. Men hver eneste gang er der

det noget af det mest fantastiske, når man gør
sin egen verden større ved at opleve hele den
planet, vi bebor. De fleste mennesker i verden
hænger deres selvværd på national stolthed,
men heroppe bør den altid rammes ind af en
ydmyghed over heldet ved tilfældigvis være
født i den rigeste del af verden. Dén bevidst-
hed er den mest berigende sindstilstand at
være i. »Det er på samme sprog vi græder og
griner / jeg har aldrig mødt nogen jeg ikk’ lig-
ner« siger jeg på den nye plade. Den bedste
måde at hjælpe sig selv til at huske på det er
ved at rejse ud med åbent sind.

Inden jeg dør ...
vil jeg gerne sidde i Havana og spille en stille
og teknisk fejlfri salsa-serenade på guitar til
min stadig rødkindede og vitale viv. Eller bare
chille i en dansk provinsby, sende en kærlig
tanke til dengang, der var noget, der hed fol-
kepension, og være på fornavn med alle i min
opgang.
rhp@pol.dk

RASMUS HØRMAND-PALLESEN

Per Uldal, kendt under kunstnernavnet
Per Vers, er født i 1976 i Gram. 1. maj optræder
Per Vers på den store scene i Fælledparken i
København. Han har to gange vundet MC’s Fight
Night turnering. I 2005 udgav Per Vers sit første
soloalbum Vers 1.0, som indeholdt singlen Black
Power, en hyldest til sort kaffe. Han har netop
udgivet sit andet album ’EGO’.

en hel del celler i min krop, som er hundrede
procent klar på at blive, hvor jeg er. 

Mit bedste feriemåltid ...
er de vaffelis, som mine sønner nu er store
nok til at spise, og som de skal have til som-
mer. Det er bedre end selv at spise is.

Jeg forstod først ...
hvad Einstein mente med, at alt er relativt, da
jeg havde været uden for Danmark. Som barn
udvider vores verden sig fra mors skød til
hjemmet til vejen til byen, man bor i. Men den
almenmenneskelige opgave er at fortsætte
udvidelsen. Nogle kan udvide sig mentalt
uden at rejse fysisk. Men de fleste har brug for
hjælp, og hvis man har mulighed for det, er
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Per ’Vers’ Uldal, rapkunstner
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Sydindien
Kerala - Ayurveda og yoga. Magi-
ske og farverige Kerala. Oplev
den 2000 år gamle lægeviden-
skab Ayurveda i sin reneste
form. Forkæl dig selv med en
rejse hvor velvære er i fokus. 
Individuelle rejser arrangeres
året rundt. 15 dage fra 13.600 kr. 
tur inkl. fly (daglig afrejse). 
Grace Tours 33 117 117 
www.gracetours.com

Portugal
Tegne/malekursus i Lissabon
28/8-4/9, Pris 2600. Tlf. 41266364 
www.centrumkunst.dk

Læsø
Oplev Læsǿs natur fra islandsk
hesteryg. Rideferie for voksne
og børn såvel begyndere som
øvede ryttere. Ridekurser og tur-
ridning på islandske heste.
Weekend børn 1800,- voksne
2200,- inkl. kost og logi. 
Krogbækgård , Læsø
www.rideferie.dk tlf. 98-491505

Samsø
Rideophold på Samsø. Nyd Sam-
sø fra hesteryg. Vi har somme-
rophold i hele ferien med: 2 da-
ges kursus, rideture og morgen-
mad. Pris 3200 kr. pr. person. 
Familierabat gives. Små hold-
trygt for begyndere.
www.samsoe-heste-og-
rideterapi.dk Eller ring for 
nærmere 20914937.

Bestil påwww.gislev-rejser.dkTlf. 6229 1210Man-fre 9-17 � Lør 9-12 Søn 10-13

KORSIKA
FORÅRET ER DER ALLEREDE.

www.langley.eu
eller 33 91 70 00

Oplev foråret på Korsika og nyd den mildest talt fantastiske
natur, når den blomsterer i fuldt flor. Nyd også klippeforma-
tionerne, badebugterne, maden, vinen og øens spændende
historie. Deltag på en vandring eller lej en bil og tag på
opdagelse i bjergbyerne og omgivelserne på egen hånd.

Korsika 7. maj fra 2.200 kroner.
Dette er inkluderet: flyrejse, mad på flyet, transfer, ophold på Langley Hotel
Méditerranée i Calvi og morgenmad.

Cambodia 
Drømmeferie til Cambodia. 
Oplev Thailand som det var for 
30 år siden og se Angkor Wat.
Rundrejse priser fra 17 dage 
fra 13.285,-kr. Tlf. 3322 4040 eller
www.brandstrup.dk 

Rhodos
8 dg. fra kr. 5845 inkl. enkelt-
værelse med morgenmad eller
halvpension, vandretur, fælles
aktiviteter og dansk rejseleder.
Også Lefkas, Zakynthos, Korfu.
Nadana Tours 75 75 75 95
www.nadana.dk

CAMINO’EN
Pilgrimsvandring til Santiago 
(7 dage). Start hver dag 
april - nov. Fra kr. 4350 u. fly. 
www.vagabondtours.dk

Afrika
Privat safari til Tanzania, 9 dage,
campingsafari med helpension
fra kr. 13.750 v/2 personer inkl.
flybillet. Kombiner med badefe-
rie på Zanzibar. Ring og få et 
tilbud. Trekking Bureauet
46 32 05 32 
www.eventyrrejser.com

Vesterhavet
Billig Familieferie 1 uge i skoler-
nes sommerferie i hytte, cam-
pingvogn eller telt, 4 personer
fra 2.875,- kr. per uge inkl. mini-
zoo, børnehus, badeland og 
børneaktiviteter. Tlf. 97 96 51 98 
eller www.thyferiepark.dk

Oure
Danmarks meste populære som-
merhøjskole! Skolerne i Oure
Sport & Performance tilbyder
igen i år et væld af sommerkur-
ser inden for sport & performan-
ce i ugerne 26 - 32. Sommerkur-
ser indenfor bl.a.: Havkajak, Sej-
lads, Golf, Tennis, Windsurfing,
Ridning, Løb, Langdistance Tri-
atlon, Cykling, Adventuresport,
Relax & Sweat, Dans, Teater og 7
& 14 forrygende dage på Oure til
dig, der vil kombinere dit eget
kursus! Aktuelle foredrag og et
uddybende dyk i historien på
vores kulturture. Alt sammen på
Oure Sport & Performance! 
Aftenlivet og festerne taler for
sig selv! Få alle de oplysninger
du har brug for på: 
www.oure.dk

Oure
Ekstra familieuge på Oure i uge
32. Der er nu mulighed for at til-
melde sig Oure højskoles popu-
lære familiekurser, men kun i
uge 32. Alt andet er udsolgt. 
Vi glæder os til at se jeres fami-
lie til en god ferie på Oure Høj-
skole. Tilmelding www.oure.dk

Oure
Ungdomskurser på Oure Sport
& Performance. (For unge, der
har afsluttet 7. klasse og som ik-
ke er fyldt 18 år) Skal der for al-
vor tryk på din sommer? Så er
Sommerkurserne på Skolerne i
Oure helt sikkert noget for dig.
Mød unge fra hele landet, dyrk
din interesse, tryk den af og lær
en masse! Kurser indenfor: 
Adventuresport, Golf, Håndbold,
Fodbold, Windsurfing/freestyle,
Street dance, Modern Dance,
Musik, Teater, Laudrup & Høgh
ProCamp og 7 eller 14 forrygen-
de, hvis du simpelthen bare må
prøve lidt af det hele. Derudover
en masse oplevelser du aldrig
glemmer! Kom med på 
www.oure.dk

Silkeborg
Demokrati. "Overskridelser i de-
mokratiets grænseland", 10.-16.
juli. "Demokratiprocesser i Mel-
lemøsten" og "Demokratiets
fremtid i Europa". Mød Lene An-
dersen, Arthur Avnon, Jacob Er-
le, Dan Jørgensen, Morten Mes-
serschmidt m.fl. Pris 3.650 kr. Se
www.silkeborghojskole.dk el-
ler bestil brochure: SILKEBORG
HØJSKOLE, tlf. 86 82 29 33.

Silkeborg
Friluftsliv. "Friluftsliv med fær-
digheder", 3.-9. juli. Padleteknik-
ker for både kajak og kano, træ-
klatring med sikkerhedsudstyr,
Trangia-gastronomi - og væren.
Pris 3.650 kr. Se 
www.silkeborghojskole.dk el-
ler bestil brochure: SILKEBORG
HØJSKOLE, tlf. 86 82 29 33.

Silkeborg
Rytmisk kor. Rytmisk korkursus,
24.-30. juli. Stort fælleskor, min-
dre vokalensembler i bulgarsk
sang, dansk sang, jazz og circle
songs. Medvirkende: Majbritte
Ulrikkeholm, Janne Mark, Mor-
ten Kjær, Amalie Riis, Anne Od-
gaard Eyermann m.fl. Pris 3.650
kr. Se 
www.silkeborghojskole.dk el-
ler bestil brochure: SILKEBORG
HØJSKOLE, tlf. 86 82 29 33.

Silkeborg
Seniordans. "Løvspring og som-
merdans 2011", 19.-25. juni. Mun-
ter og aktiv højskoleuge med se-
niordans og midsommer, fore-
drag og friluftsture, fortælling
og sang. Mød bl.a. Doris Ottesen
og Johs. Nørregaard Frandsen.
Pris 3.650 kr. Se 
www.silkeborghojskole.dk el-
ler bestil brochure: SILKEBORG
HØJSKOLE, tlf. 86 82 29 33.

Testrup
Forbrugermagasinet TÆNK og
TESTRUP HØJSKOLE inviterer 10.-
12. august til en vilter weekend
med masser af oplevelser for 
alle sanser plus forstanden.
Workshops, teater, solid 
saglighed, leg og lystelighed.
Børn fra 7 år kan være med. 
Se www.testrup.dk 

Cambodia
med Angkor Wat, Phnom Penh
og Laos med Luang Prabang,
Vang Vieng. Oplev den mægtige
Mekong Flod, grotter, fortryllen-
de Luang Prabang, det impone-
rende tempel kompleks Angkor
Wat og Phnom Penh. 14 dage -
fra 12.500 kr. uden fly (daglig 
afrejse) Grace Tours - 33 117 117
www.gracetours.com

Indien
Eventyret lever - Sommerferie i
Indien. Badeferie i sydøst Indien
hvor fiskerne trækker dagens
fangst ind på standen og byens
templer opfører årtusinde gam-
le ritualer. 14 dage fra 12.350 kr.
inkl. fly (daglig afrejse). Alt er
muligt og vi skræddersyr indivi-
duelle rundrejser til alle hjørner
af dette farverige land. Ring til
Indienspecialisten Grace Tours
33 117 117 www.Gracetours.com

Indien
Temarejse - Indiens kvinder.
Unik kulturrundrejse KUN for
kvinder. Oplev Indien på alle-
rnærmeste hold. Rejsen byder
på både eventyr, indsigt og for-
kælelse og giver et sjældent ind-
blik i Indiens kvinders virkelig-
hed. Rejs fx 6/10/2011 med Rikke
Former, cand. mag. i arkæologi
og asienstudier. 14 dage - kr.
18.990,-www.karavane-rejser.dk
tlf. 24457169

Løgumkloster
Højskoles kulturrejser. Rusland
6.-20. aug. Kirker og klostre, iko-
ner og kunst. Stor rundrejse til
Moskva, Zagorsk, Novgorod og
Skt. Petersborg. Rejseleder: For-
stander Bent Andreasen. OPERA-
OG KONCERTREJSE TIL VERONA
OG SALZBURG. 13-26. aug. Med La
Boheme, Nabucco, Don Giovan-
ni og Camerata Salzburg. Kun 5
pladser tilbage. Rejseleder: 
Aksel Krogslund Olesen. Intro-
kursus og rejser i godt selskab.
Løgumkloster Højskole
74744040 www.lkhojskole.dk

Nepal
Oplev Nepals smukke bjerge og
farverige kultur. Vi kommer helt
tæt på hverdagslivet, og rejsen
inkluderer bl.a. et besøg i den
afsides bjerglandsby Taruk i
samarbejde med organisatio-
nen Trianglen. Rejs d. 19/10/11 - 12
dage med, Rikke Former, cand.
mag. i arkæologi og 
asienstudier. kr. 14.990,- 
www.karavanerejser.dk

Familieferie

Singlerejser

Maleferie

Aktivrejser

Højskoleferie

Kulturrejser

Kurrejser

Rideferie

Rundrejser

Vandreferie

Ferie i udlandet

FeriemarkedetFerienøglen

Ferierejser

Skal du ud i aften?
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Lige nu kan du sejle med Costa Serena fra Barcelona til gode priser. Der er fl ere afgange fra maj til 
november. Det er bare at tage af sted, pakke ud en gang for alle og så lade alle oplevelserne komme dig i 
møde. Tag børn op til 17 år med næsten gratis! De betaler kun fl y, skatter og havneafgifter. Så nemt er det. 

Sejl forår og sommer i møde på krydstogt i Middelhavet

COSTA SERENA
Afrejse f.eks 13. maj
Fra Barcelona til Marseille, Savona, Napoli, Sicilien og Sardinien Inkl. 
fl yrejse, 7 nætter i indvendig kahyt og alle måltider ombord samt under-
holdning. Pris baseret på 2 voksne og 2 børn i samme indvendige kahyt. 
Pris pr. person  fra 4.280,-
(Ved kun 2 voksne i indvendig kahyt er prisen fra kr. 5.590,- pr. person)

nyhavn.dk 
tlf. 33 320 320

www.besttravel.dk  |  Tlf. 70 20 98 99
Oplys annoncekode POL ved bestilling

 3.995
KØRSELV + LEJLIGHED 1 UGE

FAMILIEPAKKE
I SOMMERFERIEN

4 PERSONER  I ALT FRA KR. 

 13.595
FLY + LEJLIGHED 1 UGE

FAMILIEPAKKE
I SOMMERFERIEN

4 PERSONER  I ALT FRA KR. 

– hele familiens ferieparadis

Kroatien
Et smukt og krystalklart Adriaterhav, der er lige 
til at hoppe i, hyggelige byer, fantastisk mad og 
spændende kulturskatte overalt.

Kroatien er ferielandet, der byder på uforglemmelige 
ferieoplevelser for hele familien!

Stort udvalg 
af hoteller og 

lejligheder

Chile – Peru – Bolivia  
Højdepunkter i Andesbjergene. Chiles hovedstad 
Santiago og den smukke havneby Valparaiso. 
Rejsen går nordpå til Atacamaørkenen og videre 
til lagunerne og de helt surrealistiske ”Uyuni Salt 
Plains” i Bolivia. Vi krydser Titicaca Søen. God tid 
i Cuzco, hor vi oplever de arkæologiske områder, 
bl.a. den legendariske Machu Picchu.  

Peru – Fra Andesbjergene til Amazonas
Vi sejler på Titicaca søen, kendt for indianernes 
sivbåde og overnatter på en af de smukke øer. God 
tid til at udforske inkaernes glemte by, Machu Pic-
chu. Farverige markeder. Indianerkulturer. Andes-
bjergenes højslette med lamaer og majestætiske 
kondorer. I Amazonas kommer vi tæt på papegøjer, 
kæmpeoddere og krokodiller. 
18 dage 

Argentina og Chile
På denne rundrejse oplever vi helt specielle land-
skaber for foden af Andesbjergene i det nordlige 
Chile og Argentina. Høje sneklædte bjerge, aktive 
gejsere og vulkaner, imponerende saltsøer og 
månelignende landskaber samt små hyggelige 
pittoreske landsbyer og vinmarker. Rejsen afsluttes 
i Argentinas tangohovedstad, Buenos Aires. 
19 dage 

Argentinas Patagonien 
I Ildlandet ser vi sneklædte bjerge og et spæn-
dende dyreliv som bævere, den store albatros og 
300 kg tunge søløvehanner med harem. Sejlads på 
Beagle kanalen i de store opdagelses¬rejsende
fodspor. Gletsjeren Perito Moreno frigiver isvægge 
så høje som bygninger. I Patagonien får vi indtryk 
af fåreavlerens liv og kommer tæt på søelefanter 
og pingvinkolonier. Rejsen afsluttes i Buenos Aires 

 ÆGTE SYDAMERIKA

Små grupper · danske rejseledere · 86 22 71 81 · www.viktorsfarmor.dk
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Mangaard Travel Group
www.mangaard-travel.dk  |  8675 4840

kulturrejser  |  musikrejser

Castro’s gamle Cuba

12 dages rundrejse med dansk rejseleder: 
Oplev livsglæde, rytmer, cigarer, sukkerrør, smukke 
kolonitidsbyer, historie og kridhvide sandstrande i 
Havanna, Cienguegos, Trinidad & Sukkermøllernes 

Dal, Santa Clara og Varadero.

 
Efterår 2011:  12. oktober | 23. november 

  
Afrejse fra Billund og København

Pris pr. person fra kr. 17.275

Inkl. ���������	
������	
��������������
��
����
helpension, 3 dages badeferie, dansk rejseleder 

Islandske højdepunkter

4 dages oplevelser med dansk rejseleder
Tag med på en spændende rejse til den forunderlige 
vulkanø i Nordatlanten. Oplev Reykjavik, gejsere, 

vandfald, lavamarker, dybe fjorde og Den blå  
Lagune. Der er mulighed for fodboldlandskamp  

Island – Danmark, tillæg kr. 400  

Direkte m/Icelandair: 4. – 8. juni

Pris pr. person fra kr. 7.430

Inkl. ��������	
������	
�����
�����
������������-
����������	����������	
���	�
�	
�������	��������

Kejserens Kina 

11 dages rundrejse med dansk rejseleder: 
I Beijing og Chengde besøger vi kejsertidens vig-
tigste og smukkeste bygninger og monumenter. Vi 

oplever folkeliv i hutonger og Beihai Park, ser  
Kong FU show og går på Den Kinesiske Mur. 

Afrejser 2011:  11. maj | 31. juli | 11. september

Afrejse fra Billund og København

Pris pr. person fra kr. 12.450

Inkl. ��������	
������	
�������	
���	��	��������
dansk rejseleder på hele rejsen

Kinesiske højdepunkter

13 dages rundrejse m/dansk rejseleder  
Tag med til tre spændende byer på UNESCOs ver-
densarvsliste: Beijing, Pingyao og Xi’an, og oplev 
samtidig kontrasterne i nutidens Kina. Vi besøger 
kejsernes Kina og får indblik i Silkevejens Kina.  
Undervejs besøger vi det hellige bjerg Huashan.

  
Fra Billund og København: 3. – 15. juli 2011    

Pris pr. person fra kr. 18.450

Inkl. ��������	
������	�������	
������!���	"���#��
���
�����
���������	
�����	�
�	
�����$	�"
	�	��

�	��	������!	%'�����%��
�"��#������"�
	(�	�	�	
�

Opera festival i Riga 

Fem herlige dage med to store operaer: 
Hvert år afslutter Letlands nationalopera sæsonen 

med en festival, hvor de bedste operaer opføres igen. 
)�����
�������*
	���	
�	
+�/�����1�
������2����	�

9�	
������;	��<���	��	�=������	
��1�
	����"���	
	
�
også en byrundtur i den smukke hovedstad, Riga. 

Fra Billund eller København : 8. – 12.  juni  

Pris pr. person fra kr. 5.950

Inkl. ����$��
�����
��>���	
����?���	���@	���
��"�����
�	��������'��������		���������	
�$���		
��

��������������"�	"���"�
	(�	�	�	


I fregatten Jyllands kølvand
til Skotland og Shetland

Anders Errboe er rejseleder
8 dages rundrejse: 5 dage i det østlige Skotland til 

Edinburgh, Leith, Dundee, St. Andrews, 
derefter 3 dage på  Shetlandsøerne, hvor vi hører 

om de historiske forbindelser til Danmark.

Afrejse fra Billund : 30. aug. – 6. sep. 2011  

Pris pr. person fra kr. 9.975

Inkl. ����J���	
������	
����
�	�������	�"���-
�������������	
������"�
	(�	�	�	
�����	�	�
	(�	�

mulighed for 

fodboldlandskamp

store oplevelser i 

sommerferien!



...24 SØNDAG 1. MAJ 2011 POLITIKEN

www.bravotours.dk
Tlf. 70 10 10 77

MEXICO 
GRANDES
- Fantastiske oplevelser i Mexico 

med dansk rejseleder.

DAGSPROGRAM:
1. dag: Billund / Kastrup – Mexico City.

2. dag: Mexico Citys seværdigheder og tempel-
byen Teotihuacan.

3. dag: Mexico City,  Antropologisk Museum og 
Puebla.

4. dag: Puebla – Catemaco.

5. dag: Olmekerhoveder af basaltsten i Villaher-
mosa – Palenque.

6. dag: Palenque – mayaindianernes bygnings-
værker.

7. dag: Palenque – smukke junglevandfald – San 
Cristobal.

8. dag: San Cristobal – besøg i indianerlandsbyer 
og danske Frans Bloms Na Bolom muse-
um.

9. dag: Vi oplever Sumidero – kløften fra en fan-
tastisk sejltur – Tehuantepec.

10. dag: Tehuantepec – Oaxaca.

11. dag: Oaxaca – besøg det hellige tempel Monte 
Alban.

12. dag: Oacaca – Taxco også kaldt sølvbyen.

13. dag: Taxco – Mexico City og hjemrejse.

14. dag: Ankomst til  Billund / Kastrup.

Tag med Bravo Tours på en fantastisk rejse til 
mange af Mexicos kulturperler.
Oplev bl.a. store pyramider, indianernes fan-
tastiske bygningsværker, mødet med den in-
dianske befolkning og stemningsfyldte koloni-
byer med et farverigt folkeliv.
En rejse i Mexico giver store oplevelser – na-
tur, kultur og historie, men især mødet med de 
gæstfrie befolkningsgrupper efterlader min-
der for livet.

Afrejse fra Billund:
�����������	
�	�����������	���
�����������	����������	�����	����������������������9.998
Afrejse fra København:
�����	
�	�����������������	������	����
������	�����	��������������������������������������������������9.998
Se komplet program på 

www.bravotours.dk

BILLIGSTE REJSER TIL GRØNLAND
Tupilak Travel 00299-313218
www.tupilaktravel.gl

Tlf. 3916 3346                     www.seatravel.dk 

Sunway Seatravel:

Rejsegarantifond & 

Prisgaranti

Sejl trygt på egen hånd med venner eller familie, både fra 2-12 personer.
Erfaring ikke nødvendig. Sejl bl.a. i Frankrig, Tyskland, Holland og UK

BÅDFERIE PÅ EUROPAS FLODER OG KANALER

ENGLAND - LONDON
Kør-selv-ferie - storbyferie - grup-
per . Det Historiske England & Wa-
les - 10 dg. fra kr. 4.060. Elegant
England - 8 dg. på 4 & 5* hoteller
fra kr. 7.660. Devon & Cornwall - 9
dg. på 4* hoteller fra kr. 6.400.
Slotte & Haver i Sydengland - 7 dg.
fra kr. 2.420. Også fly, billeje, tea-
terbilletter, éndagsture fra London
m.m. TRAVEL’S EASY Tlf. 49718037
www.travels-easy.dk

IRLAND OG NORDIRLAND
Kør-selv ferie, busrejser, tog, Du-
blin og Belfast m.m. Live Like a
Lord - 8 dg. på manor houses fra
kr. 4.200. Slotsferie - 8 dg. fra kr.
9.660. "A Taste of Ireland" - 8 dage
fra kr. 3.050. 12 dages rundrejse m.
bus kr. 11.050 City breaks i Dublin
og Belfast. Skræddersyede rejser til
individuelle og grupper. 
TRAVEL’S EASY Tlf. 49718037
www.travels-easy.dk

ISRAEL 
Flybilletter fra kr. 3.275,- t/r. 3 næt-
ter i Tel Aviv eller Eilat fra kr.
4.650,-. Mulighed for forlængelse.
Gateways Tours 33193813 
www.gatewaystours.com 

70 108 100
TV2 ttv s. 503

Scanway
Tyrkiet Eksperten

“MERE FERIE FOR PENGENE”

5-stj. hotel i Bodrum/Tyrkiet fra 3.299,-

www.tyrkieteksperten.dk

���������	�
�������������
����������������������������

���� ���!"���

ALL 
INCLUSIVE

fra1.599,-

Booking og information på www.riisrejser.dk eller telefon 70 11 47 11

1. dag: Kbh - Tel Aviv
2. dag:  Tel Aviv - Caesaria - Haifa - Nazareth  

til Tiberias ved Genezereth Sø
3. dag: Galilæa - Genezareth Sø
4. dag: Tiberias - Beit Shean - Jericho til Jerusalem
5. dag: Jerusalem og Bethlehem
6. dag: Massada og Det Døde Hav
7. dag: Jerusalem
8. dag: Jerusalem - Kbh.

Prisen inkluderer flyrejse t/r, bustransfer, hotelophold i delt 
dobbeltværelse m. halvpension, udflugter inkl. alle entréer, 
dansk rejseleder og dansk lokal guide samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter. Afgang 9. september.
Superpris fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.799,-

ISRAEL - 8 DAGE

SKOTLAND - EDINBURGH
Slots- og Herregårdsferie - 8 dg. fra
kr. 6.790. Historiske Skotland - 8
dg. fra kr. 3.100. Skotland med Tog
- 8 dg. fra kr. 5.550 . Skotlands Whi-
sky Trail - 8 dg. fra kr. 2.980. Edin-
burgh & Loch Ness - 4 dg. fra kr.
2.690. Edinburgh & Whisky - 4 dg.
fra kr. 2.240. Tattoo, flybilletter og
billeje. Skræddersyede rejser til 
individuelle og grupper. 
TRAVEL’S EASY 
Tlf. 49718037 www.travels-easy.dk

PORTUGAL

MADEIRA

AZORERNE

CABO VERDE

GRÆKENLAND

SVANTE REJSER

WWW.SVANTE.DK
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Sydfrankrig
Middelhavet. Ferieboliger (privat have, 
park med pool) udlejes på fhv. vinslot. 

Tlf. 00 33 4 68 93 60 05
www.sun-in-france.com

Har du været på 
Azorerne?
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REJS I MAJ OG JUNI
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Dalgas Plads 16, 7400 Herning · Farvergade 4, 1463 København K

Tlf. 70 10 10 77 · www.bravotours.dk 

BELLA LUCCA 
Ferieboliger i Toscana udlejes 
af dansk par bosat i Lucca.
www.bellalucca.dk 
info@bellalucca.dk 

CHARMERENDE NYRENOVEREDE
FERIEBOLIGER 
med suveræn udsigt, pool og 
central beliggenhed i hjertet af 
Provence. Hos John og Tina Brage 
Vabø, se www.cotedor.dk

FERIE I FRANKRIG 
Feriehuse, lejligheder, mobilho-
mes, B&B og flodbåde udlejes over-
alt i Frankrig. Se vores store udvalg
på www.fransk-ferieformidling.dk
Ring: 31 72 47 75 eller mail: 
info@fransk-ferieformidling.dk 

www.loving-italy.dk
info@loving-italy.dk

Ferielejligheder 
i Rom

www.loving-italy.dk
ferieboliger og hotelværelser

I Italien
ferielejligheder i Rom
info@loving-italy.dk

MANGLER I ET sted at bo i Syd-
frankrig? Så klik ind på 
www.olnice.dk.

PORTUGAL, ALGARVE, VILALIDO
lille hyggeligt danskejet familieho-
tel. Kun 10 værelser. Direkte 
til strand. Rabat på Green Fees.
www.hotelvilalido.com 

Ferieboliger udlandet

Ferie udland

Tag avisen med på ferie
politiken.dk/abonnement

Skal du ud? 
Guide til natten på
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Skibsrejse inkl. kahyt m/vindue, overnatning 
på 3 forskellige hoteller, inkl. bil – 6 øer, 10 
dage i alt.

PRIS PR. PERS. KR. 7.480*,-
TEL 96 55 85 00

WWW.SMYRILLINE.DK

*Gælder v/2 pers. ekskl. olietillæg kr. 300,- pr. person.
Afrejse 18.06-13.08 2011. Afrejse fra Hirtshals.

Ring for andre rejseperioder samt katalogbestilling.

POLEN
Swinoujscie

SPA-WEEKEND
GOLF-BADEREJSER

Bl.a. hotel med pool 3-4-5-8 dage
Hver uge 24/2-1/12 fra 1050,-
Fra Ystad 14.00-Priser i SEK

+46-40-938905 
www.team-polen.com 

via nettet=frit afbestillingsgebyr

KRYDSTOGT
i Rusland

Tlf: 33 14 65 66 · Sølvgade 15-17 · 1307 København
www.65-ferie.dk · info@65-ferie.dk

Vi sejler fra Moskva til Skt. Petersborg eller om-
vendt med god tid i de to dejlige storbyer.

3/6 Skt. Petersborg-Moskva 12 kr. 13.275,-
14/6 Moskva-Skt. Petersborg 11 kr. 11.995,-
24/6 Skt. Petersborg-Moskva 12 kr. 13.475,-
5/8 Skt. Petersborg-Moskva 12 kr. 13.275,-
16/8 Moskva-Skt. Petersborg 11 kr. 11.995,-
26/8 Skt. Petersborg-Moskva 12 kr. 13.275,-
6/9 Moskva-Skt. Petersborg 11 kr. 11.995,-

Prisen inkluderer:
Fly fra København t/r
Stort set helpension
Mange udfl ugter i land
Drikkepenge til skibet
Levende musik om bord
Arrangementer
Entréer
Udfl ugter
Danske rejseledere

Eventyrlige rejser

Bornholm

BornholmsSommerhusUdlejning
Tlf 56 48 05 70 . info@bsu.dk

Sommerhuse på hele øen
- mange rigtig gode tilbud

www.bsu.dk

Klippeøen à la carte
- kom og nyd det hele

GRATIS FERIE TILBYDES hele maj
måned til ældre ægtepar, helst
pensionister, med grønne fingre.
Haves: Lækkert sommerhus i Vest-
sjælland med en forsømt have. Øn-
skes: At der bliver taget kærlig
hånd om haven. Vand/ elforbrug
er for egen regning. Tlf. 30268610
eller mail: lullissima@gmail.com

LILLE NYISTANDSAT FERIEHUS /
samt ferielejlighed, begge til 2
pers., beliggende på Bornholms
vestkyst, der hvor solen går ned i
havet, udlejes forår, sommer og ef-
terår. Telefon 56969116. 
www.oasenviborg.dk

6280 Højer. Tlf. 74738263 eller -58
E-mail: rudbol@rudbol.dk

www.rudbol.dk 

FORÅRS- OG SOMMERFERIE 
I FUGLE- OG NATUROMRÅDE 

LIGE VED GRÆNSEN
5 nætter med 1/2-pension - valgfri

ankomstdag kun kr. 1898,-
2 nætter m. 1/2-pension kun kr. 1098,-
4 nætter m. 1/2-pension kun kr. 1698,-

(Ej lørdag/søndag)

GOURMET-OPHOLD
3 retters luxus-menu, overnatning 

og morgenmad kun kr. 729,-
(Ej lørdag/søndag)

FERIEHUSE/LEJLIGHEDER UDLEJES 
FOR KORTERE ELLER LÆNGERE 
PERIODE - FORHØR NÆRMERE!

CAMPINGPLADS/HYTTER
døgnpris kun kr. 398,- /498,-

ialt op til 4 personer.
Ugepris ialt op til 4 personer 

kun kr. 2000,- /2800,-

Rudbøl Grænsekro

WEEKEND-OPHOLD
HELE SOMMEREN med eftermiddags-

kaffe og kringle, 3-retters festmenu, 
musik, dans, overnatning og brunch 

kr. 799,- i dobbeltværelse. 
I lejlighed eller hus, kr. 729,- 

min. 4 personer
EKSTRA DØGN M. 1/2 PENSION KUN 399,-

Svømmehal, solarie og 250 senge. 
Priser pr. person incl. slutrengøring.

www.bornholmtours.dkTlf. 5649 3200
BORNHOLMS STØRSTE UDVALG I OVERNATNING OG PAKKEREJSER    •    LAVE FÆRGEPRISER

KENDER DU SVANEKE? 
- Bornholms søde hjørnetand 

Danmarks mindste købstad og på Unescos 
liste over bevaringsværdige byer. Dette 
forstår man, når man kender den charme-
rende by.

Svaneke huser Svaneke Bryghus, er et pa-
radis for slikmunde, og har publikumsven-
lig produktion af bolcher, chokolade og 
karameller, glas og smykker. Byen byder 
også på spændende shopping, restau-
ranter, røgeri, markedsdage, og et stem-
ningsfyldt havnemiljø.

Så hvis du endnu ikke kender Svaneke, 
har du nu en gylden mulighed!

BORNHOLM
 - EN HELT ANDEN VERDEN!

998,- pr. pers. inkl. 
4 nætter 

fra &

Kode: PM3/FL10

PAKKETILBUD: 
• 4 nætter i ferielejl. centralt i Svaneke
• Middag på Svaneke Bryghus
• Færge Ystad-Rønne t/r i egen bil
• Øresundsbron t/r

PRIS pr. pers. v/2 pers.: kr. 2.198
PRIS pr. pers. v/5 pers.: kr. 998 

Gælder: 1/5-24/6 & 24/8-24/10
Ank. torsdag.
Børn u. 12 år: fradrag kr. 100 

Læs mere på www.Dayz.dk 
e l l e r  r ing på t l f.  +45 70 23 20 30 
og bes t i l  d in f e r ie i  dag!

Dage, som du vil …
Wellness-ophold ved Vadehavet
Dayz Rømø Golf & Wellness                              
Miniferie mandag-fredag
f.eks. 4+2 pers. fra dkr. 3.008,-*

Familieferie ved Vesterhavet
Dayz Seawest Nymindegab  
Forlænget Weekend fredag-mandag 
f.eks. 4+2 pers. fra dkr. 2.499,-*

Aktiv ferie i Nordjylland
Dayz Grønhøj Strand                                             
Forlænget Weekend fredag-mandag
F.eks. 8 pers. fra dkr. 2.268,-

Familiepakke Djurs Sommerland                    
2 nætter Dayz Kattegat 
2 voksne + 2 børn fra dkr. 2.095,-

Naturoplevelser på Fanø
Dayz Fanø Bad f.eks. 2 pers.
Bo 3 nætter for 2 nætters pris  fra dkr. 1.551,-* 
Inkl. slutrengøring.
*ekskl. forbrugsafgifter

Dayz 
Resorts

fantastiske

langs Jyllands 
kyster

VÆLG MELLEM

HUSK 
Storebælts-rabat  
ved miniferie på 
Dayz Resorts!

FYNSKE FERIEDAGE
TID TIL NYDELSE OG VELVÆRE

4 stjernet hotelophold med skov og strand lige uden for døren. Gratis swimmingpool/sauna. Et hav af kulinariske 
oplevelser. Nyd ferien fra medio juni til medio august samt i udvalgte helligdags- og ferieperioder. Hjertelig velkommen.

HELE DANMARKS MØDESTED

Østerøvej 2  
5800 Nyborg  
Tlf. 65 31 31 31   
www.nyborgstrand.dk

26%RABAT

Ring 65 31 31 31 og aftal nærmere  
eller få tilsendt specialbrochure.

*)I 2011 ingen tillæg på enkeltværelse.  
Børn 0-3 år i forældres seng: Gratis · Børn 4-14 år, opredning: 1/2 pris

Ferieværelse

fra eget bageri

I 2-sengsværelse:  
Pris pr. nat kr. 795,-

I 3-sengsværelse:  
Pris pr. nat kr. 895,-

I 4-sengsværelse:  
Pris pr. nat kr. 995,-

4 dages miniferie*)

 
– efter køkkenchefens valg

Pris pr. person kr. 1.590,-

5-dages ophold*)

Inkl. morgenmad

kun kr. 3680,-  
pr. dobbeltværelse

Ugeophold*) 

med 1-2 opredninger

Pris pr. familieværelse 
(2 voksne og 2 børn  
under 15 år)  
kr. 5.152,-

LYNÆS NORDSJÆLLAND. Myresjø
sommerhus på 60 m2, smukt be-
liggende mindre end 40 meter fra
stranden med panoramaudsigt
over Isefjorden. Fem sovepladser.
Kun 50 km. til København. Udlejes
i uge 27, 28, 31 og 32 for 3.300.- inkl.
forbrug. Alle øvrige uger 2.200.-
Se www.klinten.webbyen.dk 6112-
8254 eller 4131-9518

Mød foråret i
Odsherred

Dejlige feriehuse ved Rørvig,
Sejerø Bugt og Sj. Odde

F.eks. 6-pers. hus med bl.a.
opvaskemask., sat-tv, kamin m.m.

1 uge i april eller maj: 

kr. 2100,-

Søg og book
www.feriepartner-odsherred.dk

Ferieboliger Danmark

Bornholm

Ferie i Danmark

Hvor sker der noget?

Noget på hjerte?
politiken.dk/debat

Tjek spillestederne ud på 
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www.feriepartner.dk

Mere feriehus
- bare billigereFeriepartner er Danmarks største kæde af selvstændige feriehusbureauer.

Du finder os over hele landet - langs Jyllands vestkyst, ved Østersøen og på øerne.
Vi formidler udlejning direkte mellem husejer og feriegæster. Feriepartner er drevet lokalt og har ikke 
et stort, dyrt hovedkontor. Derfor vil du opleve, at vores priser er noget lavere end hos andre udlejere.

Op til 20% mere ferie for pengene!Op til 20% mere ferie for pengene!

  Oplev
Sydsjælland

Bestil online eller 
på tlf. 7010 3301

1.795,-1.795,-
Opdag

 Odsherred

Bestil online eller 
på tlf. 5991 0888

1.800,-1.800,-

  og hyggelige spisesteder

Smukke
Møns Klint

Bestil online eller 

1.895,-1.895,-
Perlen

 Bornholm

Bestil online eller 

2.455,-2.455,-FraFra

Fra Fra
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Incl. eftermiddagskaffe, guidet gåtur langs
Vadehavet, lækker 3 retters luksusmenu,
kaffe med chokoladekonfekt, drinksbillet til
baren, overnatning samt morgenbuffet.

Dette er bare et af vore mange gode opholdstilbud…

Se mere på vor hjemmeside www.hjertingbadehotel.dk.

Eller ring 7511 7000 efter udførlig brochure.

Pris pr. person

fra kr. 1.095,-
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Tlf.: 56 97 27 40

Forårstilbud for 2 personer
• 3 nætter i dobbeltværelse

• Morgenbuffet
• Dagens menu

• Øresundsbron t/r i egen bil
• Færge Ystad-Rønne t/r
• Valgfri ankomst dag

Gælder i perioden: 1. maj til 24. juni 

2.295,-  
pr. person inkl. færge

Hotel Balka Strand • Tel.: 5649 4949

BORNHOLM
 - VELKOMMEN TIL VORES Ø!

www.hotelbalkastrand.dk

Nu er det forår!

dvd

INGMAR BERGMAN
TROLØS
Pluspris 45 kr. Alm. pris 50 kr. 

dvd

INGMAR BERGMAN
FRA MARIONETTERNES LIV
Pluspris 45 kr. Alm. pris 50 kr.  

dvd

INGMAR BERGMAN
SCENER FRA ET ÆGTESKAB
Pluspris 45 kr. Alm. pris 50 kr. 

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Køb på politiken.dk/plus eller i Plusbutikken, Vestergade 22, København K

dvd  

MICHAEL HANEKE
DET HVIDE BÅND
Pluspris 150 kr. Alm. pris 180 kr.

dvd  

RADU MIHAILEANU
KONCERTEN
Pluspris 150 kr. Alm. pris 180 kr.

dvd  

PHILIPPE LIORET
WELCOME
Pluspris 150 kr. Alm. pris 180 kr.

dvd  

RACHID BOUCHAREB
LONDON RIVER
Pluspris 150 kr. Alm. pris 180 kr.

dvd

INGMAR BERGMAN
DET SYVENDE SEGL
Pluspris 45 kr. Alm. pris 50 kr. 

Mangler du en ganske særlig gave? Kig indenfor i Politikens Galleri på nettet. politiken.dk/plus
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Det eventyrlige  
Andalusien med  
Gibraltar 
Storslået historie og levende nutid
- med dansk rejseleder, 8 dage 

så levende sjæl og en så spændende historie, der her er præget 
af folkeslag som fønikere, romere, maurere og sigøjnere. 

På denne rejse skal vi opleve fortidens storhed på steder som  
det fortryllende palads Alhambra og i den smukke storby 
Málaga, der er kunstneren Picassos fødeby. Vi bevæger os ind i 
Andalusiens spændende indland, hvor livet i de små hvide byer 
leves helt upåvirket af travlheden ved Costa del Sol. 

For en stund forlader vi Spanien og tager til den engelske  
kronkoloni Gibraltar, der med sine pubber og bobby’er står i 
skærende kontrast til de spanske småbyer. Vi bor på hele rejsen  
i den mest charmerende af solkystens byer, Nerja.

Dagsprogram
Dag 1 København – Málaga, Spanien.
Dag 2 Málaga. Alcazaba, Picassos barndomshjem og Málagavin.  
Dag 3 Granada og det vidunderlige Alhambra. 
Dag 4 Bjergområdet La Axarquía – De Hvide Byer. 
Dag 5 Kronkolonien Gibraltar og jetsetbyen Puerto Banus. 
Dag 6 
Dag 7 Almuñecar og Nerja-grotten.
Dag 8 Málaga – København.

Afrejse 4. oktober 2011

Kr. 6.990,-

Læs mere på www.albatros-travel.dk/POR17-B

Drømmekrydstogt  
til Middelhavet 
Forkælelse, eventyr og store  
kulturoplevelser i Spanien og Italien 
- med dansk rejseleder, 9 dage 

Barcelona - Firenze (Livorno) - Rom (Civitavecchia) 
- Napoli (Pompeji) - Mallorca - Barcelona

Tag med Albatros på efterårskrydstogt til Sydeuropas bedste 
byer! Vi sejler med det splinternye krydstogtskib Norwegian Epic, 
der har alt, hvad hjertet kan begære af moderne bekvemmelig-
heder, topunderholdning og gastronomiske tilbud. 

Vores rejse starter i Barcelona, hvor vi får byens unikke stemning 
ind under huden, når vi bl.a. tager på opdagelse blandt Gaudís 
verdensberømte arkitektur. Herefter stikker vi til søs og sætter
kursen mod store italienske oplevelser i Livorno i Toscana, i 
Rom – den evige stad – og Napoli. Vi sætter et perfekt punktum 
for krydstogtet på solskinsøen Mallorca, hvor hovedbyen Palma 
byder på masser af spansk charme, sol og strand.

Dag 1 København – Barcelona, Spanien. 
Dag 2 Barcelona. Byrundtur og ombordstigning.  
Dag 3 På Middelhavet. 
Dag 4 
Dag 5 
Dag 6 
Dag 7 På Middelhavet.
Dag 8 Palma de Mallorca. 
Dag 9 Barcelona. Tid på egen hånd og hjemrejse.

Afrejse 15. oktober 2011 (efterårsferien)

Kr. 9.990,-  
 

Læs mere på www.albatros-travel.dk/POR17-C

Los Angeles

San 
Francisco

Las Vegas
Visalia

Laughlin

Bryce Canyon

Zion N.P.
Death 
Valley N.P.

Grand CanyonSanta Maria

Santa Barbara

Yosemite N.P.

 NEVADA
CALIFORNIEN

UTAH

ARIZONA

 C o s t a  d e l  S o l  

Gibraltarstrædet

La Axarquía

Málaga

Granada

Almuñecar
Nerja

Gibraltar

Prisen inkluderer:  - Prisen inkluderer: 
-

USA

Det Vilde Vesten
Udnyt den lave dollarkurs! Kom billigt til USA 
på en odyssé gennem nationalparker og stor-
byer - med dansk rejseleder, 15 dage

derfor kan vi tilbyde dig en særlig lav pris på denne rejse! Oplev 
det ægte Vilde Vesten og nogle af USA’s mest øde og storslåede 
naturområder i staterne Californien, Arizona, Utah og Nevada. 
Her tager vi på opdagelse i USA’s ypperste nationalparker, blandt 
andet verdens største kløft, Grand Canyon, og Bryce Canyon. 
Storbystemning skal vi naturligvis også have med: Las Vegas, hyg-

-

Dagsprogram
Dag 1 København/Billund/Aalborg – San Francisco.
Dag 2 San Francisco. Chinatown, Golden Gate Bridge.
Dag 3 Fiskerbyen Monterey, Santa Maria.
Dag 4 Santa Barbara – Los Angeles.
Dag 5 Los Angeles på egen hånd.
Dag 6 Fra Los Angeles til Calico og Laughlin. 
Dag 7 Laughlin, kørsel ad Route 66 til Grand Canyon.
Dag 8 Grand Canyon, Lake Powell og Bryce Canyon.
Dag 9 Bryce Canyon, slugterne i Zion Nationalpark og kasino-
byen Las Vegas. 
Dag 10 Las Vegas. Dag på egen hånd.
Dag 11 Gennem Death Valley og Mojave-ørkenen til Barstow og 
historiske Visalia.
Dag 12 Yosemite Nationalpark og San Francisco.
Dag 13 San Francisco på egen hånd.
Dag 14 San Francisco og hjemrejse.
Dag 15 Ankomst ti København/Billund/Aalborg.

Afrejse 24. oktober 2011 og 7. januar 2012 

Fra kr. 13.990,- 
Læs mere på www.albatros-travel.dk/POR17-A

Korsika

Sardinien

ROM (Civitavecchia)

Firenze (Livorno)

Barcelona

Napoli

Palma de 
Mallorca

ITALIEN

SPANIEN MIDDELHAVET

Prisen inkluderer:  
-

Norwegian Epic
-

Information og bestilling
www.albatros-travel.dk

Oplys rejsekode POR17

Rejs med hjerte, hjerne og holdning


