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Armenien
På eventyr i Kaukasus.
2018: 11. - 16. september. Kr. 9.800
Ældgamle kirker og klostre, spændende kultur, fantastisk natur,
verdens ældste observatorium og bjerget, hvor Noah landede sin
ark efter Syndfloden...
Garni

Dag 1. Fly til Yerevan i Armenien.
Dag 2. Dagen starter med en tur til et
3.000 år gammelt assyrisk palads og
fæstningsanlæg på et bjerg over Yerevan.
Her blev byen oprindelig grundlagt. Vi
fortsætter til det 2000 år gamle græsk/
romerske Garni tempel samt Geghard
klippekirken i flot bjergområde. Geghard
betyder “spyd”, idet det hævdes, at Longinus spyd tidligere opbevaredes her. Det
var det spyd som romeren Longinus mar-

Carahunge

trede Jesus med, da han hang på korset...
Dag 3. 65 km. fra Yerevan kommer vi
til Sevan søen, der ligger i små 1900
meters højde. Et meget naturskønt område i Armenien - og der er naturligvis
også et fotogent kloster fra omkring år
900. Her ser vi også en ældgammel og
meget malerisk kirkegård med grave
fra middelalderen.
Over et bjergpas når vi frem til et
velbevaret karavanseraj fra omkring år
1300. Overalt på de gamle silkeruter
byggede man dens slags herberger og
rastesteder for karavanerne.
Sidst på eftermiddagen når vi vort
hotel i byen Goris..
Dag 4. Tæt på Goris ser vi Carahunge,
der formodentlig var en slags stenalderobservatorium i stil med Stonehenge i

Khor Virap

England. Blot er Carahunge meget
ældre - nemlig fra omkring år 5.500 f.v.t.
Det er muligvis verdens ældste såkaldt
astroarkæologiske anlæg. Denne dag
besøger vi også det dramatisk placerede
Tatev kloster, før vi vender tilbage til
Yerevan.
Dag 5. I dag går turen til Khor Virap
klosteret, hvor Gregor Illuminatoren sad
i fangehullet i 13 år i slutningen af det 2.
århundrede. Han ugerning var at prædike
kristendom. Det lykkedes ham dog at

Tatev kloster

omvende kong Trdat d. 3. og herefter blev
kristendom officiel religion i Armenien.
Khor Virap ligger for foden af Ararat
bjerget, hvor Noahs ark jo strandede vistnok...
Og så skal vi besøge det kendte Ararat
brandy destilleri. Ararat brandy var
Churchills favorit cognac.
Dag 6. Fly retur til København.
Pris: Kr. 9.800. Prisen inkluderer fly med
alle afgifter, 4 stjernet hotel i Yerevan og
bedste hoteller under turen i provinsen.
Fuld pension dag 2 til og med dag 5. Alle
entréer og al transport i øvrigt. Drikkepenge til chauffører og lokalguider.
Rejseledelse ved Klaus Aarsleff.
Tillæg for eneværelse: Kr. 1.420.
Nærmere oplysninger: 3070 9075. Fuldstændigt dag-for-dag program kan også
bestilles på 3070 9075. Eller downloades
fra hjemmesiden www.livsrejsen.dk

Fra det 1800 år gamle
romerske badeanlæg ved
de varme kilder i Bath

På sporet af Gralen
Magisk labyrint.
Bronzealder helleristning nær Tintagel

Kong Arthurs og hedenskabets England.
2018: 3. - 7. september. Kr. 7.200
Dag 1. Fly til London.
flyder af blodsmagende,
Vi kører mod vest til
okkerholdigt kildevand. Og
den gigantiske Hvide
til den gamle mysteriehøj
hest ved Uffington - et
Glastonbury Tor, der i årtuflere tusinde år gammelt sinder har været et vigtigt
kunst- og kultværk, der
helligsted for skiftende
er skåret ind i kalkstens- kulturer og religioner.
bakkerne i det centrale
Rester af en ældgammel
England. Videre til de
spiralformet processionsvej
store stenkredse ved
til toppen kan stadig anes.
Avebury og til Europas
Dag 3. Udflugt til det
største gravhøj/pyraimponerende romerske bamide: Silbury
Hill. Sidst
på eftermiddagen når vi den
Den ældgamle kulthøj
legende-mættede by Glastonbury.
Glastonbury Tor
Her skal vi bo på et hotel fra det
15. århundrede: ”George and
Pilgrims.”
Dag 2. Udlugt til resterne af
Glastonbury Abbedi - engang
Englands største kirkebygning og samtidig hjemsted for myter,
der knytter sig til legenden om
Den hellige Gral. Senere går vi
til den mystiske Gralskilde, der

Gralskilden
i Glastonbury
deanlæg i Bath og
til bl.a. den store
katedral i Wells.
Dag 4. Heldagsudflugt til Cornwall
og det forrevne
Tintagel med
slotsruiner, der ligger dramatisk ud
mod Atlanterhavet.
Sagnet fortæller, at

Tintagel
kong Arthur blev født her. For få
år siden gjorde man et opsigtsvækkende fund, der synes at
bekræfte sagnet! Vi skal også på
jagt efter nogle meget flotte helleristninger af små labyrinter.
Dag 5. Bus til stenalderobservatoriet Stonehenge og London. Fly
til København.
Pris: Kr. 7.200.
Eneværelsestillæg: Kr. 1.950.
Prisen inkluderer hotel med morgenmad,
fly med skatter og afgifter, al transport,
alle udflugter og entréer.
Deltagerantal: Max. 18 - min. 10.
Bestil udførligt program på 3070 9075
Eller se det på www.livsrejsen.dk

Incl. Amazonas

Machu Picchu

Peru & Bolivia

Andesbjergenes hemmelighed. Rundrejse i Peru & Bolivia.
2018: 4. - 19./22. oktober. Kr. 33.950. Næste rejse: Oktober 2020.

Dette er nok en af de mest fantastiske og oplevelses-mættede rejser på jordkloden. Voldsomme
bjerge, Amazonas, ørken, inkaernes utrolige byer, uforklarlige fortidsmysterier i ældgamle helligdomme ved Titicaca-søen, livet og markedspladserne i Andesbjergenes højland, Cuzco - inkaernes
og kolonitidens metropol, tempelmure og grotter fra ukendte kulturer. Og den hemmelige by i regnskoven: Machu Picchu, der simpelthen er verdens smukkeste og mest bjergtagende panorama.

Dag 1. Fra Kastrup via fx London og
Miami til La Paz i Bolivia.
Dag 2. Ank. La Paz. Dag fri.
Dag 3. Udflugt La Paz og omegn, bl. a. til
Heksenes gade og grøntsagsmarked.
Dag 4. Til den gamle og gådefulde tempelby Tiahuanaco på altiplano højsletten
nær Titicaca-søen. Indføring i komplekset
og dets ejendommeligheder. Videre til
dejligt hotel ved søens bred.
Dag 5. Bådtur på Titicaca-søen, besøg på
Zuriqi-øen og videre til Copacabana og
Puno i Peru.
Dag 6. Udflugt til Uru-folkene på sivøer.
Og til den gamle, mystiske Sillustani
dødeslette med uforklarlig spiralsten.
Dag 7. Med bus over sletten og gennem
bjergpas til Cuzco. Flere spændende stop
undervejs ved inka- og præinka-ruiner.
Dag 8. Udflugter i og ved Cuzco.
Dag 9. Udflugt til Pisaq med indianer
marked og omfattende inka-terrassemarker. Lækker frokost på hacienda. Herefter
bus til inkafæstningen Ollantaytambo og

inka-by der stadig er beboet. Vi overnatter
på dejligt hacienda-hotel.
Dag 10. Tog til Machu Picchu (en formidabel tur!). Rundvisning i Machu Picchu.
Nat på pragtfuldt junglehotel.
Dag 11 . Mulighed for nyt besøg i Machu
Picchu. Herefter tog/bus retur til Cuzco.
Dag 12. Fly til Puerto Maldonado i
Amazonas. Med båd til junglelodge.
Dag 13. Udflugter i regnskoven.
Dag 14. Fly til Lima. Udflugt til Larco
Museet med fine samlinger af præhistoriske fund og guldfund fra det gamle Peru.
Dag 15. Fly hjem. Ank. Kbh. dag 16.
Forlængelse:
Dag 15. Med bus til Nazca i Perus kystørken.
Dag 16. Mulighed for at flyve over de kolossale og gådefulde Nazca-tegninger, der
kun kan ses fra luften. De er mindst 1500
år gamle. Herfra retur mod Lima. Vi
kører til Paracas ved kysten, og bor skønt
ud mod Stillehavet.

Dag 17. Med hurtig motorbåd til guanoøerne Ballestas, der huser et fantastisk
dyreliv. En flot, flot oplevelse. Midt på
eftermiddagen retur til Lima.
Dag 18. Fly til Europa.
Dag 19. Ankomst København.
Pris: Kr. 33.950. Eneværelsestillæg: Kr.
5.650. Pris for forlængelse: Kr. 4.340.
Enetillæg ved forlængelse: Kr. 1.070.
Inkluderer alle udflugter, alle fly med
afgifter, ophold på førsteklasses hoteller
overalt. I Peru bor vi på 4-stjernede hoteller eller bedre. Halvpension. Drikkepenge
til chauffører og lokalguider er også inkluderet. Rejseledelse ved Klaus Aarsleff.
Bestil udførligt dag-til-dag program
på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.
livsrejsen.dk.
Deltagerantal: Max. 16, minimum 10.

Inkakomplekset Sacsayhuaman

Påskeøen & Iguassu

Santiago de Chile. 4 dage på Påskeøen. 3 dage ved Iguassu.
2019: 11. - 23. januar. Kr. 31.350
Dag 1. Fly fra København kl. 15:15 til

Madrid og herfra videre til Santiago de
Chile.
Dag 2. Ankomst Santiago de Chile kl.
09:40. Transfer til Hotel Galerias, der ligger
meget centralt i byen. resten af dagen fri.
Dag 3. City tur - og derefter udflugt til
kendt wine estate, enten ”Undurraga” eller
”Concha y Toro.”
Dag 4. Fly kl. 09:30 til Påskeøen. Ankomst
kl. 12:55. Transfer til Hotel Manutara. Vi
går en tur i Påskeøens eneste by: Rarotonga.
Dag 4, 5, 6 og 7. Udflugter til de vigtigste
steder og platforme med stenhoveder på
den vulkanske tropeø. Vi ser bl.a.:
 Rano Raraku-krateret med ufuldstændige stenhoveder i det gamle stenbrud. Vi ser
adskillige af de gamle ahu-platforme med
rejste og væltede stenstøtter. Vi skal også
besøge krateret med de røde paryksten og
Fuglemændenes klippe, hvor en spændende
fuglekult blev dyrket.
 Vi besøger det vældige Rano Kau krater,

hvis bund er dækket af høje totora-siv,
som Thor Heyerdahl mente var importeret fra Titicaca-søen for længe, længe
siden. Og vi ser den fantastiske Ahu Vinapu platform, hvor stenene er bearbejdet
med samme fantastiske teknik, som man
ser det i de gamle mure i Andesbjergenes
højland.
 Og vi tager til den hellige platform
ved Anakena-stranden, hvor kokospalmerne står, og hvor Thor Heyerdahl
ankrede op i 1955. Et gammelt sagn
fortæller, at Påskeøens allerførste indbyggere gik i land her engang for længe,
længe siden.
Dag 7. Fri dag på Påskeøen. Vi kan fx
arrangere en ny udflugt til Anakena,
der også rummer øens eneste rigtige
badstrand. 
Dag 8. Fly retur fra Påskeøen til Santiago
de Chile.
Dag 9. Fly til Sao Paulo kl. 08:30 og
herfra videre til Iguassu, hvortil vi
ankommer kl. 19:45. Transfer til Hotel

Golden Park.
Dag 10. Udflugt til den brasilianske side
af verdens største vandfald.
Dag 11. Udflugt til den argentinske side.
Dag 12. Hjemrejse fra Iguassu. Ankomst
Kbh. dag 13.
Pris: Kr. 31.350. Eneværelsestillæg:
Kr. 4.075. Inkluderer alle udflugter, alle
fly med afgifter, ophold på førsteklasses
hoteller med kvartpension (morgenmad)
overalt. Rejseledelse ved Klaus Aarsleff.
Informationsmøde: Torsdag d. 8.
november 2018 kl. 19:30 i Eventyrernes
Klub, Nyhavn 53 B, København.
Bestil udførligt dag-til-dag program
på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.
livsrejsen.dk.
Deltagerantal: Max. 16, minimum 10.

Ahu Tongariki

Namibia

Himbafolket, buskmænd og vildtreservater.
Kan forlænges til Victoria Falls og til Sydafrika.
2019: 14. - 30. januar. Kr. 29.450
Specialsafari med bl.a. gamedrives i Etosha Nationalparken og besøg hos himbaerne i deres hjemland nær Angola samt hos de sidste buskmænd i Kalahariørkenen. Rejsen ledes af biolog, 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 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 gruppen på det legendariske
Victoria Falls Hotel. Pris for denne forlængelse: Kr. 9.850. Se dag-for-dag
program på www.livsrejsen.dk.

Trankebar
Christian d. 4.’s indiske eventyr. Fra Chennai til Trankebar og Cochin.
2019: 14. - 24. februar. Kr. 19.850
Vi flyver til Chennai (tidligere Madras). Her skal vi bl.a. se det gamle St. George fort, hvor danske kanoner fra Trankebar er opstillet. Turen går videre til selve Trankebar, der er en tidslomme fra den danske kolonitid. Vi bor på hotel
“Bungalow on the Beach” (se foto herover), der er en restaureret tidligere dansk guvernørbolig. Efter Trankebar kører
vi via Tanjore og den vigtige tempelby Madurai til Kardemommebjergene, hvor alle slags krydderier vokser. Her bor
vi et par dage på den dejlige lodge “Spice Village.” Og vi slutter i Cochin, der tidligere var en portugisisk koloni. Max.
16 deltagere. Se dag-for-dag program på www.livsrejsen.dk. Eller bestil det på 3070 9075. (PS: Det er nu blevet meget
enklere at få indisk turistvisum).

Alaska & Yukon
Guld, gletsjere og grizzly.
2019: 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 fuld 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 god vinduesplads. Max. 12 deltagere. Bestil
program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.
Bran Castle

Transylvanien. Draculas bjerge.
2019: 10. - 14. september. Kr. 7.175

Fly til Rumæniens hovedstad Bukarest. Efter bytur dag 2 kører vi ind i
Transylvaniens bjerge. Her ser vi bl.a. den maleriske middelalderby Sighisoara, hvor prins Vlad Dracula efter sigende blev født omkring 1430. Vi
besøger også det legendariske Bran Castle (Draculas slot). Vi oplever de
gamle byer Sibiu og Brasov og vi kommer til den fæstningslignende kirke
i Biertan. Trods den overkommelige pris bor vi på glimrende 4-stjernede
hoteller og middag er inkluderet 10., 11., 12. og 13. september. Rejseleder: Klaus Aarsleff. Se programmet på www.livsrejsen.dk

USA. Indianernes univers. (New Mexico, Colorado & Arizona).
2019: 16. - 28. september. Kr. 18.550
Fra Albuquerque og Santa Fe gennem Navajo- og Hopi-reservater og
langs vældige canyons - selvfølgelig også Grand Canyon - til Sedona og
legendariske Tombstone i Arizona. Max. 12 deltagere. Rejseleder: Klaus
Aarsleff. Se program på www.livsrejsen.dk. Det er sket, at gæster har
taget denne rejse to gange!

Nepal & Bhutan. Eventyr i Himalaya.
2019: 8. - 17. november. Kr. 27.700

Tre dage i Kathmandu - hvor der er masser at se. Vi bor på det legendariske Hotel “Yak & Yeti.” Herefter fly til Bhutan og seks dages rundrejse
i det eventyrlige bjergland. Retur til Kathmandu og hjemrejse. Max 16
deltagere. Rejseleder: Klaus Aarsleff. Se program på www.livsrejsen.dk.
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