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Armenien

2018: 11. - 16. september. Kr. 9.800

Rundrejse i et spændende, oldkristent kulturland med flot natur og rig kultur. Oplev bl.a. det græsk/romerske Garni
tempel og Geghard klippekirken i imponerende natur. Gamle bygninger fra Silkevejens storhedstid. Stenalderobservatoriet Carahunge. Tag en af verdens længste kabelbaner til det isolerede Tatev kloster (foto herover). Khor Virap kirken
nær Ararats bjerg, hvor Noah jo - vist nok - landede sin ark. Assyrisk fæstningsanlæg og besøg på Ararat brandy fabrikken i Yerevan. Prisen inkluderer helpension. Rejseleder: Klaus Aarsleff. Se programmet på www.livsrejsen.dk.

Mayaernes verden

Guatemala, Mexico & Honduras med mulighed
for før-forlængelse til Mexico City og Teotihuacan
2018: 10./13. - 27. februar. Kr. 22.800

Peru og Bolivia
2018: 4. - 19./22. oktober. Kr. 33.950

I 33 år har vi arrangeret denne rundrejse i en af verdens mest spændende regioner. Fra La Paz i Bolivia tager vi via det
gamle og gådefulde Tiahuanaco tempel til Titicaca-søen og herfra videre til Puno med Uru-indianere og den tyste Sillustani dødeslette. Over højslette og bjerge til inkaernes hovedstad Cuzco med fabelagtige oplevelser. Den hellige Dal og
to dage i Machu Picchu - verdens flotteste sted! Vi bor på det meget lækre junglehotel Machu Picchu Pueblo. Herefter
tre dage på Inkaterra lodge i Amazonas (en af Sydamerikas bedste) og endelig til Lima. Forlængelse til de mystiske tegninger i Nazca-ørkenen og det utrolige dyreliv på Ballestas-øerne i Stillehavet. I Peru benyttes kun 4-stjernede hoteller
- eller bedre. Rejseleder: Klaus Aarsleff. Bestil udførligt program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Aarsleff Adventure

Trønningevej 14 C - 4520 Svinninge. Tlf. 3070 9075. Mail: info@livsrejsen.dk
www.livsrejsen.dk. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2620

Få steder i verden opleves en oprindelig kultur så intenst og så levende som
i Guatemala, hvor fortidens store mayafolk lever videre i bedste velgående.
På denne rundrejse får vi det bedste med plus nogle spændende godbidder
i Mexico og Honduras. Vi skal bl.a. opleve den fantastiske La Venta park i
Villahermosa og støjende brøleaber i Palenque - dybt inde i det oprindelige
mayaland. Herfra tager vi videre ad Usumacinta floden til Guatemala og til
den arkæologiske zone i Tikal, der byder på en række af de vigtigste pyramider og templer fra mayaernes storhedstid, ligesom regnskoven ved Tikal
er en oplevelse i sig selv. Efter Tikal går rejsen til Honduras, Copan og Antigua, der var den oprindelige hovedstad i Guatemala. Turen tager os også
til Atitlan søen, som af Aldous Huxley blev kaldt for verdens smukkeste sø,
og herfra er der udflugter til mindre mayabyer, der ligger med udsigt til San
Pedro vulkanen og Santiago, der er en af de vigtigste indianerbyer i området. Søndag d. 25. februar kommer vi til det store mayamarked i Chichicastenango. Gode 4-stjernede hoteller på hele turen.
Rejsen kan før-forlænges med nogle dage i Mexico City, hvor vi bl.a.
ser Frida Kahlos hus og de store pyramider og templer ved Teotihuacan.
Rejseleder: Klaus Aarsleff. Bestil udførligt program på tlf. 3070 9075 eller
se det på www.livsrejsen.dk. Informationsmøde: Torsdag d. 7. december
2017 kl. 19.30 i Eventyrernes Klub, Nyhavn 53 B, København

Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til

Namibia

Med mulighed for forlængelse til Sydafrika & Victoria Falls i Zimbabwe
2018: 14. - 30. januar. Kr. 29.450
Safari med bl. a. gamedrives i Etosha Nationalparken og besøg
hos himbaerne i deres hjemland nær Angola samt hos de sidste
buskmænd i Kalahari-ørkenen. Rejsen ledes af biolog, forfatter, storvildtsjæger og tidligere parkranger Lars Ørlund, der har
boet en stor del af sit liv i Afrika og som for årtier siden blev
adopteret af en buskmands familie. Max. 12 deltagere, idet en
del af rejsen sker i to Land Rovere. Rejsen kan før-forlænges
med en uge i Sydafrika - som også ledes at Lars Ørlund. Denne
uge falder fra 7. til 15. januar 2018 og koster 7.900 kr. Desuden
vil der være mulighed for at forlænge rejsen med et besøg i
Okavango og ved Victoria Falls efter rundrejsen i Namibia. Her
bor vi på det legendariske Victoria Falls Hotel. Pris: 9.850 kr.
Bestil dag-for-dag program på tlf. 3070 9075. Eller se det på:
www.livsrejsen.dk. Informationsmøde torsdag d. 23. november 2017 kl. 19.30 i Eventyrernes Klub, Nyhavn 53 B, Kbh.

Alaska, Yukon og Klondike
Guld, gletsjere og grønne skove.

Max. 12 deltagere - 6 pladser er reserveret allerede
2018: 14. - 30. august. Kr. 33.950

Fra Anchorage til den store Denali naturpark, hvor det myldrer med
vildtliv. Herfra over Fairbanks og ad den flotte ”Top of the world”
highway til Klondikes hovedby Dawson City i Yukon, hvor guldgraverne er i fuldt sving. Videre til Whitehorse og den legendariske
guldgraverby Skagway. I små fly langs gletsjerklædte bjerge til
Juneau. Fjordtur til vældig gletsjerkant og mulighed for at spotte
hvaler. Videre til Anchorage gennem noget af Alaskas prægtigste
gul- og orangeklædte efterårs natur. Vi kører i minivans med plads til
6 i hver. Alle har vinduesplads. Max. 12 deltagere. Bestil program på
tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Malta. Mysteriernes ø
2018: 7. - 14. april. Kr. 7.550

Malta er et sandt overflødighedshorn af fortidsgåder, katakomber, templer, ridderborge og Middelhavsatmosfære. Øen er lidt mindre end Bornholm, men rummer flere
gåder og seværdigheder pr. kvadratkilometer end nogen anden nation i verden (hvis
man lige ser bort fra Vatikanstaten). Og så er klimaet balsamisk. Se dag-for-dag program på www.livsrejsen.dk. Eller bestil det på tlf. 3070 9075.

Kong Arthurs og Gralens England
2018: 3. - 7. september. Kr. 7.200

Vi lander i London og kører via den årtusindgamle kæmpetegning The White Horse ved Uffington, Avebury stenkredsen, Silbury Hill og Stonehenge til landsbyen Glastonbury i det sydvestlige England. Her bor vi de kommende dage,
hvor vi bl.a. har udflugter til Gralskilden, katedral-ruinen (hvor kong Arthurs grav efter sigende blev fundet!) og til den
hedenske mysteriebakke Glastonbury Tor, hvor Gralskilden springer med blodrødt vand. Vi kører også til de romerske
bade i Bath og til den fantastiske katedral i Wells. Og vi har en heldagsudflugt til Arthurs slot - Tintagel - ved Cornwalls
forrevne Atlanterhavskyst. Bestil program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

