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“Cathedral Rock” i Sedona

2019 - 2020

Indianernes univers

Rundrejse i sydvest USA. Fra Santa Fe til Tombstone
2019: 16. - 29 september. Kr. 19.550

Fra Albuquerque i New Mexico kører vi til den gamle westernby Santa Fe. Undervejs
ser vi helleristninger, og i selve Santa Fe tager vi ind på torvet, hvor vi omgivet af
pueblo adobe huse hører om Det vilde Vesten og den mexicanske fortid. Videre til Taos
pueblo, der er en op mod 1000 år gammel indianer bebyggelse.
Fra Taos fortsætter turen til indianer ruinbyen Aztec og herfra kører vi ind i
Colorado til den gamle mineby Durango. I Belle Diamond Saloon spilles der på det
opretstående klaver, mens vi blander os med mænd i Stetsonhatte og barpiger i kustomer fra før vesten gik af lave. I Durango er der mulighed for at tage det gamle damptog
op til Silverton i bjergene. Denne togstrækning har været kulisse i mange westernfilm.
Vi sætter kursen mod Arizona og passerer de gamle anasazi klipperuiner i bjergene ved Mesa Verde. Dette er et af de mest bemærkelsesværdige steder
i USA!
Videre til Canyon de Chelly kløften i Navajoland i Arizona.
Denne canyon er mindst lige så spektakulær som Grand Canyon. Og vi
skal ned i den!
Vi kommer til hopi indianernes reservat, hvor vi bor for natten.
Hopierne har i høj grad bevaret deres gamle tro og levevis. Fra Hopiland fortsætter turen til Grand Canyon, hvor der er adskillige udsigts- og
fotostop. Efter Grand Canyon kommer vi til den smukke by Sedona,
der ligger i fantastiske omgivelser af knortede, røde og gule sandstensbjerge. Over 40 westernfilm er i tidens løb optaget ved Sedona. I Sedona
hører vi om indianernes religion og troen på magisk sammenhæng i
tilværelsen.
Vi sætter kursen mod syd. Ser de vældige saguaro (cowboy)
kaktusser nær Phoenix og passerer Tucson, hvor vi besøger den gamle
missionsstation San Xavier del Bac.
Kort før den mexicanske grænse når vi frem til legendariske Tombstone, hvor Wyatt Earp og hans venner
i oktober 1881 mødte Clanton- og McLaury-banden i en skæbnesvanger skudduel. På Tombstone kirkegård står de
frønnede gravplader stadig over banditternes grave. Og blomsterne på gravstederne bliver ofte fornyet…
Dette er en rundrejse, der giver alt det mest interessante og spændende, som Det vilde Vesten i USA har at
byde på.
Max 18 deltagere. Vi kører i minivans med 6 i hver. Alle har god plads og alle har vinduesplads. Rejseleder: Klaus Aarsleff. Bestil udførligt program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Alaska, Yukon og Klondike
Guld, gletsjere, og grønne skove. Kun 1 plads tilbage i 2019!

2019: 14. - 30. august. Kr. 33.600 / 2020: 12. - 28. august. Kr. 33.600

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.
Bran Castle

Transsylvanien
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 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

Peru og Bolivia

2019: 5. - 20./23. oktober. Kr. 33.950. Kun 3 pladser tilbage!
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 program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Mayaernes verden

Guatemala, Mexico & Honduras med mulighed
for før-forlængelse til Mexico City og Teotihuacan
2020: 8./11. - 25. februar. Kr. 23.750

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 udflugt til mayabyer, der ligger med udsigt til
San Pedro vulkanen bl.a. Santiago, der er en af de vigtigste indianerbyer i
området. Søndag d. 23. februar kommer vi til det store mayamarked i Chichicastenango. Gode og specielt udvalgte 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.

Ægypten for livsnydere

- som Agatha Christie ville ha’ gjort det
2020: 11. - 24. marts. Kr. 34.650

Vi bor på de berømte, klassiske hoteller (bl.a. Mena House og Winter Palace) og sejler på Nilen i eksklusiv dahabiya
båd med plads til kun 12 gæster. Og vi ser det hele - også Abu Simbel og de spændende templer i Dendera og Abydos.
Program bliver lagt på hjemmesiden www.livsrejsen.dk i begyndelsen af juni 2019. Eller bestilles på tlf. 3070 9075.

Malta. Mysteriernes ø
2020: 18. - 25. april. Kr. 7.850

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.

Efteråret 2020:

September: Verdens ældste tempel. Bulgarien og Tyrkiet. Fra Sofia til det usædvanlig trakiske klippe- og tem-

pelkompleks Perperikon. Herfra til Istanbul og fly til Nimrud Dag og Göbekli Tepe i det sydøstlige Tyrkiet. Göbekli
Tepe blev opdaget for 25 år siden og er nu ved at blive udgravet. Templet er 11.000 år gammelt - verdens ældste. Mulighed for tre ekstra dage i det gamle Istanbul på godt og centralt hotel.

November: Det gyldne Japan. Rundrejse i Japan med fokus på bl.a. Kyotos tempelhaver i efterårsfarver og det
gamle Japan i “de japanske alper.” Tokyo, Hakone, Tsumago, Kyoto, Hiroshima (shinkansen).

Aarsleff Adventure
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