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Aarsleff Adventure nyhedsbrev 2019

Påskeøen & Iguassu
Santiago de Chile. 4 dage på Påskeøen. 3 dage ved Iguassu.
2019: 11. - 23. januar. Kr. 31.350. 6 pladser tilbage
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 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.

 ag 10. Udflugt til den brasilianske side
D
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. Kun 4 pladser tilbage!
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.

Det ukendte Etiopien

2019: 6. - 24. februar. Kr. 32.800. Kun 2 pladser tilbage!
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 denne helt
unike rundrejse.
Bestil program på 3070 9075!

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).

På sporet af Tempelriddernes skat

En rundrejse til Jerusalem og Tomar nord for Lissabon.
Med forfatterne Erling Haagensen og Klaus Aarsleff som rejseledere.
2019: 7. - 16. april. Kr. 17.650. UDSOLGT!
2019: 24. marts - 2. april. Kr. 17.650.
Denne rejse er en kombination af en rundrejse og en skattejagt, hvor vi udforsker det mysterium, der knytter sig til den
gådefulde Tempelridderorden. Vi vil komme ind på det virkelige formål med ordenens stiftelse i Jerusalem i 1118, og du
besøger de steder i Jerusalem, som havde afgørende betydning, da Tempelridderne blev stiftet. Du kommer med under
jorden i Jerusalem, hvor ordenens hemmelige aktiviteter udfoldede sig.
Fra Jerusalem fyver vi til Lissabon og kører til Tomar, som blev riddernes højborg. Tempelridderne grundlagde
Portugal, og i deres store kirke og borg i Tomar kommer vi ind på ordenens organisation, magt og symbolsprog. I rejsen
indgår også en fri dag i Jerusalem og en fri dag i Lissabon.
Bestil program på 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Kun 5 pladser tilbage!

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.

Incl. Amazonas

Machu Picchu

Peru & Bolivia

Andesbjergenes hemmelighed. Rundrejse i Peru & Bolivia.
2019: 3. - 18./21. oktober. Kr. 33.950. Kun 3 pladser tilbage!

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. Se program på www.livsrejsen.dk. Eller bestil det på tlf. 3070 9075.

Transsylvanien
Rumænien
Draculas bjerge
2019: 10. - 14. september.
Kr. 7.475

Fly til Rumæniens hovedstad Bukarest. Efter bytur dag 2 kører vi
ind i Transsylvaniens 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
borg). 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

Indianernes univers
USA: New Mexico, Colorado og Arizona
2019: 16. - 28. september. Kr. 19.550.

Oplev de fantastiske 800 år gamle anasazi ruinbyer i Colorados
bjerge. Hopiernes reservat, hvor fortidens guder stadig er lyslevende... Pueblo-byer, minebyen Durango, ørken og steppeland, vældige canyons, Sedonas røde bjerge, medicinhjul og Belle Diamond
Saloon, hvor det opretstående klaver overdøver rå cowboylatter og
pigehvin hver aften. Det er faktisk sket, at gæster har taget denne
rejse to gange! Nu med Tombstone! Rejseleder: Klaus Aarsleff.
Bestil program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.

Udkommer 27. sept. 2018:
Klaus Aarsleff:

Skattejagt
Fra gamle gravskatte til
vikingerov, sørøversølv og
forsvundet naziguld
GYLDENDAL
304 sider. Rigt illustreret.

Kr. 300,00
I grotter og i huler i Andesbjergene ligger der måske skjult offerguld og tempelsølv fra det
gamle inkafolk for milliarder af kr. På bunden af Det Caribiske Hav og på strandene i Caribien ligger der spanske skatte for utallige millioner. I USA har en rigmand begravet en skat
til 10 millioner og han har opfordret alle med skattejagt i blodet til at finde den. Og i Europa
leder man stadig efter guld og kunstskatte, som forsvandt under 2. Verdenskrig.
På Egeøen ved Canadas Atlanterhavskyst og på Seychellerne i Det Indiske Ocean har
eventyrere ledt efter store piratskatte i generationer. Nær Cape Cod ved Boston er en skattejæger i disse år ved at hæve en sørøverskat, der er mellem en og to milliarder kr. værd.
Og i en saltmine i Tyskland fandt amerikanske soldater i 1945 guldbarrer og guldmønter for 85 milliarder kr.
I denne bog fortæller Klaus
Aarsleff om skattelegender, om skatte
der ikke er fundet endnu, om store
skatte som er fundet og om, hvordan
moderne teknologi i dag har gjort det
meget lettere at være skattejæger.

Kan fra 27. september 2018
købes i enhver boghandel.
Læs udsnit af bogen på
www.livsrejsen.dk
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