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Fantastiske klippekirker, kristentro fra oldtiden
enestående natur og maleriske stammefolk...

Biolog, afrikaekspert og rejseleder Lars Ørlund har i flere år bragt et stort ønske på bane, nemlig 
at arrangere den ultimative rundrejse i Etiopien. Og her er den så: En rejse, der naturligvis tager 
de vigtige og kendte seværdigheder med: klippekirkerne, de gamle klostre og højlandets natur og 
små landsbyer. Men hertil suppleres det traditionelle med det exceptionelle i form af tre dage i den 
ekstremt fremmedartede Danakil forsænkning, hvor vulkanisme, saltsøer og ørken synes at høre 
en fremmed klode til. Det er et sted, de færreste har oplevet. Og i rejsens sidste etape tager vi til de 
fantastiske stammefolk i det sydlige Etiopien. Dette er en rejse for eventyrere, der vil ha’ det hele 
med. Lars Ørlund er selvfølgelig rejseleder på den helt unike rundrejse.

Rejseruten
Stiplede linjer er indenrigsfly.
Faste linjer er kørsel (eller båd på Tana søen).

Turmi



der mente at han var den genfødte Jesus.
 Freden under Haile Selassie varede kun kort. 
I 1935 vendte Italien tilbage og befolkningen blev bl. 
a. bombarderet med sennepsgas. 275.000 etiopiere 
blev dræbt ved det italienske angreb, og landet var 
nu igen en italiensk koloni. Allerede syv år senere 
satte allierede styrker dog Italien på porten igen.
 Sidste halvdel af de 20. århundrede var en 
barsk tid for den etiopiske befolkning. Fra 1972 til 
1974 hærgede en alvorlig tørke, som tog livet af 
omkring 200.000 indbyggere. Der var i forvejen stor 
utilfredshed med Haile Selassies despotiske styre og 
nu voksede det til oprør. Den 12. september 1974 
blev Haile Selassie styrtet og Etiopien blev erklæret 
en socialistisk stat. Dette blev starten på 20 års 
ørkengang med marxistisk undertrykkelse, håbløs 

flirten med Cuba og Sov-
jetunionen og forskellige 
skærmydsler med nabo-
landene. Endelig i 1995 
blev der fred i Etiopien 
og den marxistiske dikta-
tor oberst Mengistu flyg-
tede til Zimbabwe, hvor 
Mugabe modtog ham som 
en kær ven.
 Freden varede dog 
ikke længe. Mellem 1998 

og 2000 var der krig mellem 
Etiopien og Eritrea. Denne 
strid er nu bilagt, men der er 
stadig kamp ved domstolene 
om den endelige grænsedrag-
ning mellem de to lande.
   Etiopiens hårdt prøvede 
befolkning er blandt de fattig-
ste i verden. Bruttonational-
produktet pr. indbygger er 

på ca. 6.000 kr. om året. Det er sådan ca. 3% af det 
danske BNP. Alligevel er etiopierne utroligt venlige 
og smilende mennesker, der hilser turisten med stor 
begejstring og sky nysgerrighed. Der er næppe tvivl 
om, at landet har et stort potentiale, når det gælder 
fremtidig turisme, og i byer, som f. eks. Dahir Bar 
ved Tana søen, er der da også flere store fire- og 
femstjernede hoteller på vej. Så det er nu, man skal 
opleve Etiopien – før der er Coca Cola skilte og 
McDonald burgerhuse overalt.

Afrikas ukendte kulturland
 
 ra tidernes morgen har Etiopien spillet en  
 fremtrædende rolle i kulturhistorien – ja,  
 faktisk i hele menneskehedens historie. Her 
i landet har man fundet det ældst kendte skelet af en 
hominid, der repræsenterer en overgangform mellem 
menneske og abe. Og her gik oldtidens karavaneveje 
mod antikkens Ægypten, Grækenland og Rom. Kost-
barheder fra det centrale Afrika fandt vej til de fjerne 
markeder i Mellemøsten sammen med guld fra de 
rige miner i det østlige Afrika.
 I Etiopien boede dronningen af Saba for 
3000 år siden. Hun herskede over et stort og rigt 
land, og hun havde en berømt affære med den legen-
dariske kong Salomon, der residerede i sit berømte 
palads og tempel i Jerusalem. Hendes land var sik-
kert identisk med det rige land Punt, som omtales i 
ægyptiske tekster.
 Legenden fortæller, at den magiske Pagtens 
ark blev ført fra Salomons tempel til Etiopien, og at 
denne ark den dag i dag opbe-
vares i en lille, hellig bygning 
i byen Axum.
 Allerede omkring år 
300 blev kristendom indført i 
Etiopien og ca. 50% af Etiopi-
ens 80 millioner indbyg-
gere er i dag kristne, idet de 
tilhører den særlige etiopiske 
ortodokse kirke. Kirken er 
beslægtet med den koptiske 
kirke i Ægypten, men er i høj 
grad centreret om den særlige 
relikvie kraft fra Pagtens Ark.
 Da kristendommen 
blev indført, boede Etiopiens 
herskere i Axum i landets 
nordlige del. Senere kongedy-
nastier valgte andre placering-
er af magtcentret – f. eks. Lalibela og Gondar. Og 
undervejs oplevede Etiopien mange omvæltninger, 
men det blev aldrig gjort til en europæisk koloni. 
Eller næsten aldrig. Italien erobrede landet (dengang 
kendt som Abessinien) i 1889, men italienerne blev 
smidt ud igen allerede i 1896 ved et knusende slag 
nær Axum.
 I 1930 blev en prins ved navn Ras Tafari 
udråbt til kejser Haile Selassie og året efter fik 
Etiopien sin første grundlov. Ras Tafari skulle senere 
give navn til en hel kult af hashrygende tilhængere, 
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Ababa, hvor man kan købe alt fra bøjede søm til 
plastiksko og reservedele til en BMW.
 
Dag 4: Fly fra Addis Ababa til Bahir Dar ved den 
store Tana sø. Vi kører til hotellet og når også at 
besøge de lokale marked før frokost.
 Om eftermiddagen er der udflugt til et vand-
fald på Den blå Nil. 

Dag 5: Bådtur på Tana søen. Vi sejler til et 400 år 
gammelt kloster, der ligger på en halvø i den sydlige 
ende af søen. Der ligger mange klostre i området, 
men en del kan kun besøges af mænd – så dem 
undgår vi.

Dag 1: Fly fra København til fx Stockholm eller 
London. Her flyskift og videre til Addis Ababa med 
ankomst tidligt dag 2.

Dag 2: Transfer til Hotel Jupiter Cazanchise. Ved 
middagstid: bytur til Nationalmuseet, der bl.a. huser  
”Lucy” – et mere end 3 millioner år gammelt skelet 
af vor ældste forfader – eller rettere: formoder. 
Skelettet af Lucy er fundet i Etiopien og hun er 
et såkaldt ”missing link”, dvs. en overgangsform 
mellem abe og menneske.
 Ved museet ligger også en hyggelig 
restaurant, hvor vi spiser frokost.

Dag 3: Udflugt til bjergene over Addis Ababa, hvor 
vi ser ud over byen. Undervejs møder vi mange 
kvinder, der skaffer sig et magert udkomme ved at 
hente brænde i skovene. De bærer kolossale stakke 
ned til byen.
 Vi skal også opleve det store marked i Addis 

Rejsens program:
Fnisende mango sælgersker i Bahir Dar

Den blå Nils vandfald

Flodhest på Tana søen



 Der er også en chance 
for at se flodheste på søen. Vi 
sejler til søens nordbred, hvor 
vores bus venter på os og kører 
os til byen Gonder, der ligger 
ca. to timers kørsel fremme ad 
glimrende asfaltvej. Undervejs ser 
vi mange små samfund, og vi får 
et godt indtryk af livet på landet 
i Etiopien. Vi stopper også ved et 
af de små huse og tager et kik på 
forholdene.
 I Gonder bor vi på Hotel 
Taye Belay, der ligger centralt i 
byen og tæt på et stort borg- og 
slotskompleks fra 1600-tallet. Gonder var 
den centrale kongeby i datidens Etiopien og 
over flere generationer styredes landet herfra. 
Det store kompleks er bygget med assistance 
af portugisiske ingeniører og håndværkere, 
så det ligner egentlig nærmest et massivt, 
middelalderslot i det sydlige Europa.
 Vi skal også se en kirke fra konge-
tiden – med bl.a. et maleri af Muhammed på 
en kamel, der drives frem af en lille djævel. Det er 
sandelig godt at de ophidsede islamister ikke har hørt 
om denne kirke!
 Endelig rummer Gonder et særligt badested 
med et lille kapel – også fra konge-tiden. Dette 

badested har form som en stor 
swimmingpool og bruges til store 
masse-dåb ceremonier.

Dag 6: Heldags udflugt til de flotte 
bjerge i Simien Nationalparken.

Dag 7: Vi kører fra Gonder 
til Lalibela, der var kongeby i 
middelalderen – omkring år 1200. 

Kongen havde en storslået plan om at skabe et nyt 
Jerusalem, så over mange år blev bjergene ved 
Lalibela forvandlet til en labyrint af klippekirker, 
gange, helligsteder og symbolske bibelsteder. 
Klippekirkerne er simpelthen lavet i ét stykke 

En lille gård ved Gonder.
Fruen i huset har sit pæne søndagstøj på

Paladset i Gonder



ved at hakke sig vej ned i 
bjergmassivet. På den måde 
blev der skabt en række 
bygningsklodser, som så blev 
udhulet, så de kunne tjene som 
kirker. Disse kirker er et helt 
enestående kulturfænomen, 
som da også er at finde 
på UNESCOs liste over 
menneskehedens kulturarv.
 Det hævdes, at der er 
fjernet lige så meget stenmateriale 
for at udhugge disse klippekirker, 
som der i sin tid medgik til at 
bygge den store Cheopspyramide.
 Vi bor på det bedste hotel i 
Lalibela – Hotel Roha.

Dag 8: Også i dag udforsker vi 
Lalibelas forunderlige helligsteder.

Dag 9: Fly fra Lalibela til Axum. 
Vi kommer nu til et af de ældste 

magtcentre i Etiopien. Kongerne i Axum 
herskede over store dele af Østafrika for 
mellem 1500 og 2500 år siden. Deres mest 
påfaldende bedrift – set med nutidens øjne 
– var at rejse en række enorme steler, der 
står som en slags gravmæler på kongernes 
gravplads. Nogle af disse steler er over 20 
meter høje og vejer over 200 tons. Den 
største stele målte 34 meter i højden og 
vejede omkring 525 tons! Stelerne blev 
hugget ud i granit i ét stykke og fragtet til 
gravpladsen.
 Vi har i dag ingen anelse om, 
hvordan datidens folk bar sig ad med 
at transportere og rejse en søjle på 
525 tons. Det er faktisk en af verdens 
største menneske-skabte og menneske-
transporterede enkeltsten. Den store stele er 
væltet på et tids-punkt og den er desværre 
brækket i flere stykker. Den ramte i faldet 
et gravkammer, der var skabt lidt i stil mod 
vores stendysser. Overliggeren på dette 
kammer består af en enkelt granitsten med 
en vægt på over 300 tons!
 I Axum har man også en kirke fra 
1600 tallet og ved siden af denne kirke 
står der et lille kapel, som hævdes at 

rumme selveste Pagtens 
ark. Legenden fortæller, at 
jøderne fremstillede Pagtens 
ark, så den kunne rumme 
tavlerne med de 10 bud, 
som Moses fik af Gud under 
den lange vandring i Sinai 
ørkenen, før jøderne nåede 
deres forjættede land (Israel). 
Lovtavlerne giver - hævdes 
det - Pagtens ark en meget 
stærk og farlig energi, så 
ingen almindelig dødelig bør 

Klippekirke i Lalibela

Klippekirke i Lalibela - med hæsligt EU betalt dække



nærme sig denne ark. I Axum er en 
præst tilknyttet kapellet med arken, 
og han er den eneste, der må se arken. 
Når han dør, udnævnes en ny vogter. 
I alle de ca. 50.000 kirker i Etiopien 
opbevares små kopier af Pagtens ark, 
og selv disse kopier har en uhyggelig 
kraft. Behandler man ikke kopierne 
med respekt risikerer man at blive 
ramt af blindhed og lammelse. 
Enhver rettroende etiopier vil kunne 
bekræfte, at sådan er det.
 Lidt uden for Axum har 
arkæologer udgravet et gammelt pa-
lads, som en lokal legende hævder, at 
selveste dronningen af Saba boede i. 
Dronningen af Saba var samtidig med 
kong Salomon i Jerusalem (dvs. ca. 
år 1.000 før Kristi) og hun fik under 
et besøg hos den vise Salomon – 
stadig ifølge overleveringen – en søn 
sammen med kong Salomon, nemlig 
prins Menelek. Menelek drog på 
et tidspunkt til Jerusalem, og da 
han tog hjem til Etiopien igen, 
fulgte en stor gruppe jøder med 
ham. Og han tog også Pagtens 
ark med sig.
 Beretningen om den 
jødiske udvandring sammen 
med Menelek har muligvis noget 
på sig. I hvert fald har Etiopien 
helt op til nyere tid haft en stor 
gruppe jøder boende, og disse 
”mørke jøder” fik for en snes år 
siden lov til at rejse hjem igen – 
dvs. til Israel.
 Uheldigvis viste franske 
udgravninger i dronning Sabas 
palads, at bygningen kun er ca. 
1500 år gammel. Den er altså 

opført små 1500 år efter Sabas død.
 Men for 20 år siden begyndte tyskeren 
Helmut Ziegert at lave nye udgravninger i paladset, 
og han opdagede, at der under de 1500 år gamle 
mure er rester af et ældre bygningsværk. Faktisk er 
det ca. 3000 år gammelt. Så måske har dronningen af 

Saba virkelig boet her.
 I Axum bor vi til gengæld på byens 
bedste hotel – Hotel Yeha. 

Dag 10: Efter morgenmad kører vi 
til byen Yeha, der ligger ca. 1 1/2 
times kørsel fra Axum. Yeha huser et 
månetempel fra omkring år 600 f. Kr. 
Dette tempel er den ældste bygning 
syd for Sahara. Samtidig er templet 
lavet i et perfekt, nærmest romersk 
murværk. 
 Vi fortsætter til byen Hawzen, hvor 
vi bor på den dejlige Gheralta Lodge.

Dag 11, 12 og 13: Her begynder once-
in-a-lifetime-eventyret.
 I Hawzen skifter vi vores bus ud 
med 4x4 terrængående biler, der 
bringer os mod nordøst gennem 
verdens måske mest fantastiske 
landskab, også kaldet ”Porten 
til helvede”. Her mere end 130 
meter under havoverfladen skabes 
landskabet af saltsumpe, svovlpøle, 
geysere og aktive vulkaner (verdens 

Her opbevares Pagtens ark...

Månetemplet i Yeha

En mere end 20 meter høj stele i 
Axum. Den er lavet i ét stykke og vejer 
godt 200 tons.



lavest beliggende). Måske passerer vi også nogle 
af de kamelkaravaner, som under nattens relative 
kølighed  transporterer salt og mineraler ud af 
området.
 Området er kendt som det varmeste sted på 
jorden, og vi har derfor valgt at besøge det i februar, 
der er den absolut koldeste måned.
 Vi bor i vores medbragte teltlejr og vi har 
både kokke, medhjælpere og vore egne vagter med 
til dette mærkelige og øde sted. Dagene er ujordiske 
fantastiske, som på en fremmed planet og om natten 
oplyses himlen af strømmende, boblende lava.
 Området er fyldt med varme kilder, der dog 
grundet deres meget lave ph absolut ikke kan bruges 
til badning - med mindre man har lyst til et syrebad.

Dag 14: Efter tre dage i området kører vi til Mekele, 
hvor Axum Hotel venter med kolde drikke og lige så 
tiltrængte kolde bade.

Dag 15: Vi flyver om morgenen fra Mekele over 
Addis Ababa til Jinka i det sydlige Etiopien.   
 Overnatning på Hotel Jinka Resort.

Dag 16: Vi kører til Turmi, hvor vi besøger det 
maleriske Hamerfolk – først på markedet i Key 

Foto herover: Den dramatiske Ertarte Ela vulkan, 
som vi kommer helt tæt på. Den glødende lava bobler 
og syder, men der dannes en fast, mørk skorpe på 
overfladen. Foto til højre: Varme, mineralske kilder.



Afer, hvor de kommer ind for at handle. Vi 
besøger også en Mursi-landsby. Mursifolket 
der lever i den sydlige del af Omo-dalen var før 
kendt som tallerkennegre, efter den læbeplade 
som kvinderne bærer.
 Både Mursi- og Hamerfolket er 
kendt for deres utrolige kropsudsmykninger, 
klædedragter, frisurer og smykker. Hamerfolket 
er også kendt for at unge mænd konkurrerer om 
hvem der kan springe over flest tyre.
 Mursistammen udgør i dag kun 3.000 
mennesker, mens Hamer stammen består af 
ca 40.000 medlemmer. For begge stammers 
vedkommende gælder det, at de som kultur er 
presset af centralregeringen og indvandrende 
landmænd. Nogle etnografer mener at begge 
kulturer vil være udslettet om ganske få år.
 Overnatning på Buska Lodge.

Dag 17: Store stammedag. Vi besøger en Hamer 
landsby og håber at der vil være mulighed for 
at fotografere de fantastiske mennesker, inde 
presset fra 100 millioner etiopiere har føjet dem 
til rækken af uddøde folk.

Dag 18: Fra Jinka flyver vi tilbage til Addis 
hvor vi bruger Jupiter International Hotel som 
daghotel inden vi spiser afskedsmiddag i byen 
og sidst på aftenen kører til lufthavnen.

Dag 19: Ankomst til København 

Mursifolk er pyntesyge langt ud over det sædvanlige.
 Herunder: Hamerfolk på marked.



Vaccinationer: Ingen lovpligtige. Anbefales: Havrix 
(mod smitsom leverbetændelse).

Malaria: Lille risiko - vi rejser i tørketiden og for 
det meste på en højslette i 2000 - 2500 meters højde, 
hvor klimaet er tempereret og risikoen for malaria 
er yderst beskeden. Hvis man vil gardere sig 100% 
anbefales Malarone eller Vibradox (tal med din 
læge).

Husk: Nødvendig medicin. Lommelygte (strømsvigt 
er almindelige i Etiopien). Film og/eller hukommel-
seskort til kameraet.

Beklædning: Det vil generelt set være varmt og 
tørt. (20 - 25 grader) og meget varmere i Danakil 
og det sydlige stammeland. Afslappet sommertøj 
er ok overalt. Husk dog lange bukser og vindjakke 
til kølige timer om morgenen og aftenen. Selvom 
vi rejser uden for regntiden kan en regnbyge 
forekomme.

Lommepenge: Kontante US dollars er det bedste. 
Kreditkort kan bruges hist og her. 

Priser og praktisk
Rejsen koster kr. 32.800 pr. person i dobbeltværelse. 
Dette beløb inkluderer al flytransport, alle skatter 
og afgifter, overnatning i gode hoteller (3 eller 
4 stjernede - de bedste man kan få), helpension 
(morgenmad, frokost  og aftensmad), alle udflugter 
som beskrevet, drikkepenge til lokalguider, 
chauffører og hjælpepersonale samt rejseledelse ved 
Lars Ørlund.

Visum: Koster US $ 20 og er med i rejsens pris.

Tillæg for eneværelse: Kr. 5.350.

Frivillig afbestillingsforsikring: Koster 6% af 
rejsens pris.

Rejseforsikring hos Gouda: Koster kr. 510 (med 
fravalg af dækning for personlige ejendele, idet dette 
normalt er dækket af indboforsikringen).

Informationsmøde: Der holdes informationsmøde 
om rejsen i  Eventyrernes Klub, Nyhavn 53 B, 
Kbh. i efteråret 2018. Endelig dato vil fremgå af 
hjemmesiden: www.livsrejsen.dk. 



Arrangør/Formidler:
Aarsleff Adventure er udvikler af og 
udbyder af rejsen.
Depositum/Afbestillingsforsikring:
Depositum udgør 20% af rejsens 
pris, dog mindst kr. 1.500 pr. person. 
En sygdoms/afbestillingsforsikring 
indbetales sammen med depositum 
og refunderes ikke ved senere afbe-
stilling. Denne forsikring koster 6% 
af rejsens pris. Se i øvrigt bestil-
lingskuponen for den enkelte rejse.
Restbeløb:
Slutbetaling skal sammen med beløb 
for evt. rejseforsikring være indbetalt 
senest seks uger før afrejsedagen, 
hvis ikke andet er anført. Billetter 
og øvrige rejsedokumenter vil blive 
fremsendt, således at I har dem i 
hænde senest syv dage før afrejse. 
Betaling:

Betaling kan ske via bankoverførsel 
til vores konto i Den Danske Bank: 
registreringsnr. 4398 kontonr. 
3516 106 573  – husk at påføre 
fakturanummer på betalingen. 
Betaling opkræves efter tilmelding.

Prisændringer efter aftalens 
indgåelse:

Aarsleff Adventure forbeholder sig 
ret til at forhøje den aftalte pris som 
følge af ændringer i transportom-
kostninger, herunder brændstof-
priser, skatter, afgifter eller gebyrer 
for visse tjenesteydelser, lufthavns-, 
havne-, landings-, eller startafgifter, 
valutakurser, som er anvendt ved 
beregningen af prisen for det pågæl-
dende arrangement eller andre 
for-hold, som Aarsleff Adventure 
ikke kan eller har kunnet tage højde 
for. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke 
blive ændret mindre end 20 dage før 
det aftalte tidspunkt for pakkerejsens 
påbegyndelse.
Afbestilling af rejser:
Medmindre andet er anført, gælder 
følgende afbestillingsbetingelser: 
Ved afbestilling af købt arrangement 
mere end 90 dage før rejsens påbe-
gyndelse returneres det indbetalte 
depositum minus et gebyr på kr. 
2.500 pr. rejsende.Ved afbestilling 
mindre end 90 dage men tidligere 
end 42 dage før afrejse, vil depositum 
ikke blive refunderet. Ved afbestilling 
mindre end 42 dage før afrejse 
har den rejsende ikke krav på 
refundering. Er hotelreservationer, 
flybilletter eller andet arrangement 
bekræftet med andre, muligvis 
skærpede, afbestillingsbetingelser, 
vil disse være gældende og blive 
oplyst ved reservation/bekræftelse 
af arrangement. Arrangementer kan 
afbestilles fra 14 dage før afrejse og 
indtil afrejse, hvis der på rejsemålet 
udbryder krig, naturkatastrofe, 
smitsomme sygdomme eller 
andet som medfører, at Udenrigs-
ministeriet fraråder ophold i det 
pågældende område/land.
Afbestilling ved sygdom m.m.:
Vi anbefaler, at du/I tegner en 
sygdoms/afbestillingsforsikring, 
der dækker afbestilling i tilfælde af 
akut sygdom, ulykkestilfælde, privat 
brand eller indbrud samt dødsfald, 
der måtte indtræffe inden afrejsen hos 
jer selv, jeres ægtefælde, samlever, 
børn, forældre, svigerforældre, 
svigerbørn, søskende, bedsteforæl-
dre, svigerinder, svogre eller max. tre 
rejseledsagere. Vi tegner forsik-
ringen gennem Gouda Forsikring og 
afbestillingsforsikringen skal tegnes 

sammen med bestilling af rejsen. 
Afbestilling skal ske straks efter, at 
umuliggørelsen af rejsens gennem-
førelse konstateres. Beskyttelsen 
forudsætter, at der senest en uge 
efter afbestillingen indsendes læge-
erklæring til Aarsleff Adventure eller 
forsikringsselskabet.
Aflysning:
Såfremt der ikke er tilstrækkelig 
tilslutning til en programsat gruppe-
rejse, vil den kunne blive aflyst op til 
fire uger før afrejse. Det nødvendige 
antal deltagere fremgår af brochuren 
for rejsen. I ovennævnte tilfælde 
har kunden intet krav på erstatning 
udover refundering af rejsens pris.
Rejse– og ulykkesforsikring:
Den offentlige danske sygesikring 
dækker kun i begrænset omfang 
og udelukkende i udvalgte lande i 
Europa. Den rejsende er derfor ofte 
selv ansvarlig for at afholde om-
kostninger ved sygdom, hospitals-
indlæggelse, hjemtransport mv., 
medmindre arrangøren eller under-
leverandøren kan gøres ansvarlig. 
Der gøres ligeledes opmærksom på, 
at luftfartsselskabernes dækning for 
bortkommen eller beskadiget bagage 
normalt er meget lav. Man bør derfor 
tegne en rejse- og ulykkes-forsikring, 
og der findes skræddersyede 
rejseforsikringer, som dækker 
stort set alle behov, uanset formål 
og rejsetype. Aarsleff Adventure 
kan være jer behjælpelig med at 
tegne de rette og mest fornuftige 
rejseforsikringer i samarbejde med 
Gouda Forsikring.
Pas, visum og vaccinationer:
Aarsleff Adventure oplyser i god 
tid om pas-, visa- og vaccinations-
forhold og er behjælpelig med at 
få alt på plads. Har I ikke dansk 
pas, skal dette oplyses til Aarsleff 
Adventure ved bestillingen af rejsen 
og ydermere skal rejsende uden 
dansk pas selv søge oplysning om 
indrejsebetingelser hos besøgs-
landets ambassade eller konsulat. 
Bemærk, at der ofte stilles krav 
om transitvisum. Ved undladelse 
af information om pasforhold til 
Aarsleff Adventure bærer kunden selv 
det fulde ansvar for de følger, som 
evt. manglende indrejsedokumenter, 
vaccinationer, mv. måtte medføre. 
På rejser uden for EU-lande skal pas 
normalt have gyldighed i mindst seks 
måneder efter hjemrejsedatoen.
Reklamationer:
Eventuelle reklamationer skal under 
rejsen fremsættes over for luftfarts-
selskabet, arrangørens repræsentant 
på stedet, hotel, biludlejningsfirma 
osv. eller til Aarsleff Adventure 
hurtigst muligt efter at fejl er 
konstateret, således at fejl kan 
afhjælpes med det samme og med 
så få ulemper for den rejsende som 
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun 
delvis efter behørig reklamation på 
stedet, bør I med henblik på evt. 
senere erstatningskrav modtage 
erklæring om fejl/manglende levering 
fra det relevante luftfartsselskab, 
biludlejningsfirma eller anden berørt 
leverandør. Manglende reklamation 
straks efter konstatering af fejl kan 
resultere i tab af ret til erstatning, helt 
eller delvis.  
NB! Hvis en kunde binder sig 
kontraktligt med sin underskrift på 
et dokument, f.eks. en lejekontrakt 
med betingelser ved udlevering af 
lejet bil, vil denne være bindende 
uanset hvilke mundtlige informa-
tioner, der måtte være afgivet, og 
Aarsleff Adventure kan derfor ikke 

være behjælpelig med erstatning eller 
refundering af beløb betalt grundet 
eventuelle misforståelser. Kontrollér 
altid, hvad I skriver under på og 
hæfter for.
Rejsearrangørens ansvar:
Aarsleff Adventure optræder 
som agent for de benyttede 
underleverandører, luft fartsselskaber, 
hoteller, transportører osv. med 
det begrænsede ansvar og den 
erstatningspligt, som fordres ifølge 
Pakkerejseloven og de gældende 
internationale konven-tioner, som 
dækker de berørte områder. Disse 
konventioner har normalt en lav 
dækningsgrad for dødsfald, skader 
på personer og/eller bagage, hvorfor 
vi anbefaler jer at tegne supplerende 
rejseforsikringer. Aarsleff 
Adventure påtager sig intet ansvar 
for situationer opstået pga. force 
majeure, som strejker, overordnet 
forsyningssvigt og forhold som ifølge 
dansk lovgivning fritager Aarsleff 
Adventure for konsekvensansvar.  
NB! Ansvarsrisiko: Med Pakkerejse-
lovens ikrafttræden indførtes en 
form for objektivt ansvar, ansvar 
uden skyld, for rejsebureauet over 
for kunden. Loven om Pakkerejser 
gennemførtes som følge af et EU-
direktiv og medførte tilsvarende 
lovgivning i EU- og EØS-landene. 
Aarsleff Adventure er tilsluttet 
Rejsegarantifonden. 
Kundens ansvar:
Udover de forpligtelser for kunden, 
som omtales i afsnit om pas, visa 
og vaccinationer, har kunden også 
ansvaret for at kontrollere, at 
modtagne dokumenter er i overens-
stemmelse med det bestilte og i 
modsat fald, og i god tid inden 
afrejse, at informere Aarsleff 
Adventure om fejl. (Dette er meget 
vigtigt, og særligt vigtigt er det, at 
I kontrollerer, at for- og efternavne 
i flybilletter og samtlige andre 
rejsedokumenter er korrekte og i 
overensstemmelse med passet). 
Såfremt navne ikke er korrekte, 
kan det medføre afvisning ved 
check-in til fly, på hoteller og 
hos biludlejningsfirmaer. Aarsleff 
Adventure påtager sig intet ansvar for 
følger af ukorrekte oplysninger, som 
skyldes kundens manglende kontrol, 
og evtuelle gebyrer for ændringer vil 
blive opkrævet hos kunden.
Luftfartsselskabernes ansvar:
Benyttede luftfartsselskaber påtager 
sig intet ansvar for hændelser, der 
indtræder på tidspunkter, hvor pas-
sagererne ikke befinder sig ombord 
i deres fly. Vedrørende ansvaret for 
indskrevet bagage henvises til de 
bestemmelser, der gælder for luft-
fartsselskaberne.
Udeblivelse, ubenyttede ydelser 
m.v.:
Hvis en kunde udebliver fra, 
eller undlader at benytte et bestilt 
arrangement, kan kun eventuelle 
besparelser, som Aarsleff Adventure  
kan opnå i omkostninger, fratrukket 
administrationsgebyr, blive tilbudt 
refunderet. Grundet kontraktmæssige 
forhold vil der normalt ikke kunne 
forekomme nogen refundering.
Værneting/Lovret:
Ethvert krav mod Aarsleff Adventure 
skal afgøres ved dansk ret. Klager 
eller søgsmål, der ikke kan afgøres af 
Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres 
ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Overdragelse af rejsen:
Rejser kan overdrages til enhver, 
der opfylder alle betingelser for at 
deltage på rejsen, såfremt arrangøren 
eller formidleren underrettes om 
overdragelse i rimelig tid inden 
rejsens begyndelse, og såfremt 
overdragelsen er i overensstemmelse 
med underleverandørens regler 
for overdragelse. Typisk kan f.eks. 
flybilletter ikke overdrages. Ved 
overdragelse hæfter kunder soli-
darisk for betaling af evt. restbeløb 
og eventuelle omkostninger som 
følge af overdragelsen.
Øvrige betingelser:
Aarsleff Adventure gennemfører 
pakkerejser i henhold til 
Forbrugerrådets vedtagne betingelser. 
 
(Der tages forbehold for 
prisændringer samt trykfejl).

Aarsleff Adventure 
 

Trønningevej 14 C 
4520 Svinninge 
Tlf.: 3070 9075

Medlem af Rejsgarantifonden
nr. 2620

Almindelige rejsebetingelser



Jeg/vi tilmelder mig/os rundrejsen
(Skriv venligst navn(e) med blokbogstaver og på samme måde som i passet)

Navn: ______________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tlf.: __________________   Evt. e-mail adresse: ___________________________

Fødselsdato: ________________   Pasnummer: _____________________________

Passets udstedelsesdato: _______________    Udløbsdato: _____________________

Udstedelsessted: ________________
Navn på evt. ledsager: __________________________________________________
_________________

Fødselsdato: ________________   Pasnummer: _____________________________

Passets udstedelsesdato: _______________    Udløbsdato: _____________________

Udstedelsessted: _________________

Eventuel kontaktperson i Danmark under rejsen (navn og telefonnummer):

____________________________________________________________________
❏ Jeg ønsker eneværelse.
❏ Jeg ønsker at dele dobbeltværelse (hvis muligt).

❏ Jeg/vi ønsker at tegne frivillig afbestillingsforsikring hos Gouda.
 (Koster 6% af rejsens pris og opkræves sammen med opkrævning af depositum).
❏ Jeg/vi ønsker at tegne Gouda rejseforsikring til kr. 510.
 Forsikringen kan også købes i forbindelse med vort informationsmøde.

Depositum for rejsen er kr. 6.800,00

Send kuponen til:
Aarsleff Adventure, Trønningevej 14 C, 4520 Svinninge

Tlf. 3070 9075 eller e-mail: dorada@post7.tele.dk

OBS!
Send ingen penge sammen med denne kupon!
Opkrævning sendes efter at vi har modtaget tilmeldingen.

 

Tilmeldingskupon
Etiopien

Rundrejse 6. - 24. februar 2019

Klip
 her


