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Verdens ældste stenalderobservatorium, nogle af verdens ældste kirker, et velbevaret her-
berg fra de gamle silkevejes tid og sågar et brudstykke af Noahs ark venter os i Armenien, 
hvor store landskaber og flotte kulturoplevelser står i kø. Hele den centrale del af hovedsta-
den Yerevan er et stykke imponerende planarkitektur tegnet og bygget i Sovjettiden. Her er 
en ny og moderne metropol nu ved at tage form 27 år efter Sovjetunionens sammenbrud. 
Men på landet er der sket få ændringer siden friheden - og dog, ved turiststederne skyder 
moderne faciliteter op, som fx den 5,7 km. højteknologiske svævebane, der fører os frem til 
det helt utrolige bjergkloster ved Tatev...

Pris: Kr. 9.800

Kort over rejseruten (de brune streger). Det indsatte kort viser den kristne 
armenske enklave Nagorno-Karabakh i det muslimske Aserbajdsjan. Aser-
bajdsjan har også et isoleret landområde sydvest for selve Armenien. Her er 
en klar opskrift på politiske og religiøse forviklinger...



Da Alexander den Store erobrede 
store dele af Mellemøsten og det 
sydlige Asien for 2.400 år siden blev 
også Armenien en del af det stor-
makedonske (græske) rige. Armenien 
var allerede på dette tidspunkt et 
selvstændigt land, der var opstået på 
ruinerne af et oldtidsrige ved navn 
Urartu. Urartu lå i det østlige Ana-
tolien i Tyrkiet. For 3.000 år siden 
var det et vigtigt kulturland, der dog 
forblødte i krige mod kongedømmer i 
Assyrien, Syrien og Persien.
 Alexander den Store førte 
den græske kultur til Armenien, og 
det fik stor betydning for landets 
første opblomstring. Et par hundrede 
år efter Alexander havde Armenien 
samlet så betydelige muskler, at 
kong Tigranes d. 2. kunne skabe et 
Storarmenien, som i en kort periode 
strakte sig over det meste af Tyrkiet 
til Middelhavet i vest og mod øst 
og nord helt til Sortehavet og Det 
kaspiske Hav. Den herlighed gjorde 
det ekspanderende romerrige dog en 
ende på.
 I år 301 blev kristendom 
indført i Armenien som officiel 
statsreligion, og Armenien blev 
hermed det første helt kristne land 
i verden. Landets første patriark, 
Gregor Lysbringeren, grundlagde på 

den tid et kloster som eksisterer den 
dag i dag.
 Hundrede år senere opfandt 
munken Mesrup Masjtots det armen-
ske alfabet, der også er i brug i dag. 
Alfabetet var inspireret af græsk og 
det bestod dengang af 36 bogstaver. 
Senere er yderligere to bogstaver  
kommet til.
 I middelalderen levede Ar-
menien en omtumlet tilværelse. I pe-
rioder fandtes landet i virkeligheden 
ikke, idet Tyrkiet og Persien havde 
delt området imellem sig. Og når 
Tyrkiet og Persien tørnede sammen i 
krige, skete det som regel på armensk 
jord.
 Igennem århundreder 
spillede den armenske kirke en stor 
rolle i bestræbelserne på at fast-
holde en armensk identitet. Det blev 
selvfølgelig ikke lettere, da muslim-
ske osmannere erobrede Tyrkiet i 
slutningen af 1400 tallet. Det meste af 
Armenien lå nemlig i det stor-Osman-
niske rige og nu blev også religion 
en anledning til at forfølge armenere. 
Mange armenere måtte flygte.
 I løbet af 1800- og 1900-
tallet rykkede Rusland ind fra nord. 
Rusland udkæmpede adskillige krige 
mod både Persien og Tyrkiet – og 
undervejs blev større og større bidder 
af det armenske område indlemmet i 
Rusland. Omkring år 1900 var ca. en 
tredjedel af Armenien russisk område, 
mens to tredjedele mod øst var under 
tyrkisk dominans. I den tyrkiske zone 
var de kristne armenere udsat for om-
fattende forfølgelse, idet man mente, 
at de ønskede at gøre fælles sag med 
de ligeledes kristne russere i kampen 
mod Tyrkiet. Utallige armenere blev 
tvangsdeporteret under skrækkelige 
forhold, og man mener, at et sted mel-
lem 250.000 og 2 millioner armenere 
blev myrdet i dette folkedrab, der 
kulminerede i årene under 1. verdens-
krig. Tyrkiet har dog som bekendt 
aldrig accepteret, at der skete et 
folkemord på armenere i begyndelsen 
af det 20. århundrede. Man mener, 

at der var tale om regulær krig og at 
også mange tyrkere blev slået ihjel.
 I dag bor der godt 3 millio-
ner i Armenien og landet har et areal, 
der nogenlunde svarer til Jylland.
 Tvisten mellem Armenien og 
Tyrkiet om grusomhederne for 100 år 
siden er stadig et glohedt emne. Man 
har ganske vist vedtaget, at forholdet 
mellem de to lande skal normaliseres 
– men det er ikke sket endnu
 Efter den russiske revolution 
og opbygningen af Sovjetunionen 
blev bl. a. Armenien, Georgien og 
Aserbajdsjan indlemmet i unionen i 
1922. En del af Armenien – nu kendt 
som Nagorno-Karabakh - blev udskilt 
fra landet og indlemmet i det overve-
jende muslimske Aserbajdsjan som 
en  særlig enklave. Lige siden har 
der været gnidninger mellem Arme-
nien og Aserbajdsjan om området 
Nagorno-Karabakh. Under indtryk 
af Sovjetunionens opbrud holdt 
indbyggerne i Nagorno-Karabakh 
en folkeafstemning i 1988, hvor de 
med stort flertal stemte for at blive 
genforenet med Armenien. Det var 
Aserbajdsjan imod og i 1990erne var 
der adskillige hårde kampe mel-
lem Armenien og Aserbajdsjan om 
enklaven.
 Nagorno-Karabaks situation 
er stadig uafklaret. Der afholdes med 
jævne mellemrum konferencer, hvor 
man prøver at finde en løsning på 
problemet om enklavens tilhørsfor-
hold.
 I mellemtiden har de tidlig-
ere sovjetlande i Kaukasus oplevet en 
markant udvikling mod demokrati og 
kapitalisme. Armenien blev optaget 
i Europarådet i år 2.000. I 2003 blev 
Armenien medlem af WTO.
 

Titelblad fra den første trykte armenske 
bibel (1666). Den er selvfølgelig sat med 
armenske bogstaver.

Et oldkristent rige
i bestandig krydsild



rundrejsens progrAm
dAg for dAg:

Dag 1: Afrejse fra København. Flyskift og 
ankomst til Yerevan. Transfer til hotel.

Dag 2: Vi begynder dagen med at besøge det 
2.800 år gamle tempel- og fæstningsområde 
Erebuni, der ligger på en bjergknold ved Yere-
van. Erebuni er et assyrisk kompleks og man har 
fundet tekster med kileskrift i området. Erebuni 
er Yerevans vugge og ordet Yerevan er afledt af 
Erebuni. 
 Dernæst kører vi ca. 45 minutter ud i 
bjergene øst for Yerevan til to af Armeniens 
mest interesante seværdigheder: Det gamle 
græsk/romerske tempel Garni og klippekirken 
Geghard.
 Garni templet er fra det første århun-
drede og det er viet til solguden Helios. Da 
Armeniens konger accepterede kristendommen i 
det 4. Århundrede, blev de nu hedenske templer 
revet ned. Men Garni overlevede, fordi kongen 
brugte stedet som sommerresidens. Ved siden 
af templet har man da også fundet rester af et 
mindre palads.
 Vi spiser frokost i en hyggelig have, 
før vi kører ca. 10 minutter til klippekirken 

Geghard. Den ældste del af kirken stammer 
fra det 7. århundrede og er skåret direkte ud 
i klipperne, mens senere tilbygninger fra det 
13. århundrede er bygget i traditionel armensk 
kirkearkitektur. Tidligere rummede kirken et 
forbløffende relikvie, nemlig selve spydspidsen 
fra den lanse, som den romerske soldat Longi-
nus jog i siden på Jesus, da han hang på korset. 
Geghard betyder ”Spydspids” på armensk. 
Spydspidsen opbevares i dag i den armenske 
moderkirke i Echmiadzin lige syd for Yerevan. 
Her skal vi se relikviet dag 5. Uheldigvis findes 

Garni templet

Geghard



dette relikvie i flere forskellige versioner rundt 
omkring i verden. Armenerne hævder dog, at 
deres spids er den eneste, der kan dateres til det 
1. århundrede. Det er altså den ægte vare, vi 
kommer til at se i Armenien. Vist nok.
 Midt på eftermiddagen kører vi retur til 
hotellet i Yerevan,
 
Dag 3. Vi kører til den store Sevan sø, der ligger 
i ca. 1.900 meters højde i bjergene en god times 
kørsel øst for Yerevan. Her skal vi se kirke- og 
klosterkomplekset Sevanavank, der ligger på en 
lille halvø, der rager ud i søen. De små kirker er 
fra det 9. århundrede, men de er genopbygget 
flere gange efter kraftige jordskælv.

 Efter frokosten – som vi nyder på en 
restaurant med udsigt over søen – kører vi til 
en spændende gammel kirkegård på sydsiden 
af Sevan. Her er der mange fornemt udskårne 
korssten (såkaldte ”khatchkars”) og gravsten fra 
middelalderen. En af de gamle gravsten fortæller 
om et brudepar, der blev myrdet midt under 
deres bryllupsfest engang i midten af 1200 tallet. 
På den tid blev Armenien invaderet af mongol-
ske ryttere og en af rytterne vises på stenen.
 Vejen fortsætter gennem et lavt bjergpas 
i ca. 2.400 meters højde og vi kommer efter atter 
en times kørsel til en velbevaret karavanseraj fra 
det 14. århundrede. Et karavanseraj var et her-
berg og rastested langs en af de gamle silkeveje. 

En af de små kirker ved Sevanavank

Til venstre: To “khatchkar” sten

En karavanseraj på den gamle silkevej



Her kunne handelskaravaner søge ly for natten – 
og beskyttelse mod røvere.
 Efter yderligere små to timers kørsel 
kommer vi til Goris, hvor vi bor for natten.

Dag 4. Vi starter dagen med at besøge Cara-
hunge, der er et gådefuldt monument fra stenal-
deren. Store sten er opstillet i rækker og cirkler 
og mange af stenene er gennemboret af huller, 
som måske engang har været sigtehuller.  Der 
er fundet mange jættestuer eller oldtidsgrave på 
stedet, som menes at være op mod 7.500 år gam-
melt.
 Armenske arkæologer mener, at Cara-
hunge har været et slags oldtidsobservatorium i 
stil med Stonhenge – blot flere tusinde år ældre. 

Hvis de har ret, er Carahunge verdens ældste 
stenalderobservatorium.
 En times kørsel fra Carahunge når vi 
frem til klosterkomplekset Tatev i det sydlige 
Armenien. Dette bygningskompleks fra det 9. 
århundrede står dramatisk på kanten af en væl-
dig kløft i bjergene. Meget fotogent! Tidligere 
var det en besværlig affære at nå frem til Tatev, 
men verdens længste svævebane fortsætter i dag 
der, hvor asfalten slipper op. Svævebanen er på 
5,7 km. og fører over to dybe dale. Det er en 
imponerende tur! Gæster med højdeskræk vil 
sikkert finde det beroligende at høre, at banen er 
bygget af et schweizisk firma og at dæmpning 
og sikringsanordninger gør turen til en ganske 
behagelig oplevelse.

Carahunge

Tatev



 Vi spiser frokost på en lokal restaurant. 
Efter at have kikket nærmere på Tatev vender 
vi næsen mod Yerevan og kører til vores hotel i 
den armenske hovedstad.

Dag 5. Vi kører det lille klosterkompleks Khor 
Virap, der ligger tæt på Ararats bjerg. Bjerget 
ligger i Tyrkiet, men det er så tæt på Yerevan, 
at man har udsigt til det fra et hvilket som helst 
højdepunkt uden for byen. Det tager en god time 
at køre fra Noravank til Khor Virap.
 Legenden fortæller, at Gregory Illumi-
natoren i slutningen af det 3. århundrede blev 
hældt i et fangehul ved Khor Virap. Han havde 
pådraget sig kong Trdat d. 3.’s vrede ved at 
prædike kristendom. Gregory sad i 12 år i hullet, 
så blev han fisket op af kongen, der i mellem-
tiden var blevet ramt af galskab. Gregory viste 
sit sande kristne sindelag og sine mirakuløse 
evner ved at helbrede kongen. Trdat blev så ben-
ovet over denne bedrift, at han straks indførte 
kristendom i Armenien. Og sådan gik det til, at 
Armenien var et af de første lande i verden, der 
officielt gik over til kristendom.
 I dag skal vi også se resterne af den 
ældgamle Zvartnots katedral nær Yerevan. Der 
var tale om en stor rundkirke, som blev op-

ført i det 7. århundrede. Tæt herpå findes den 
armenske moderkirke i Echmiadzin. Det er et 
stort religiøst kompleks med præsteseminarer, 
klostre, bibliotek og kirker. Legenden fortæller, 
at Gregory Illuminatoren grundlagde den første 
kirke på dette sted omkring år 301.
 I kirkens skatkammer kan vi se den 
berømte spydspids, som Jesus blev martret med 
(se under ”Dag 2”). Der er også et stykke af det 
sande kors. Og så er der endda et stykke tømmer 
fra Noahs ark. Noahs ark strandede som bekendt 
på Ararats bjerg nær Yerevan. Den dag i dag er 
der ekspeditioner (først og fremmest amerikan-
ske), der leder efter arken på toppen af det over 
5.000 meter høje bjerg…
 Om eftermiddagen besøger vi den den 
berømte cognac- eller brandyfabrik ”Ararat.” 
Ararat brandy eksporteres i dag til hele verden. 
Winston Churchill var begejstret for denne drik, 
og Stalin sendte hvert år 360 helflasker til den 
engelske statsmand. De sidste 4 – 5 dage måtte 
han så drikke noget andet.
 
Dag 6. Vi kører til lufthavnen og flyver hjem.

 

Khor Virap kirken med Ararat bjerget
i baggrunden



Etchmiadzin katedralen

Til venstre: Relikvie i Etchmiadzin katedralen. Guldkorset i midten er naglet på et stykke træ, der hævdes at stamme 
fra Noahs ark. Herunder: Tempelmur i Erebuni fæstningen - med kileskrift inskription. Nederst: Midt i Yerevan er 
der en imponerende skulpturpark med b. a. flere svulmende Botero figurer.



Prisen for rejsen er kr. 9.800 pr. person i dobbeltværelse på et godt, nyt 4. stjernet hotel i Yerevan. Ho-
tellerne i Jermuk og Sisian er helt klart levn fra sovjet tiden, men værelserne er ok og nyindrettede. Prisen 
inkluderer fly og alle afgifter, hoteller med morgenmad samt frokost og aftensmad fra og med dag 2 og til og 
med dag 5. Alle entréer er ligeledes inkluderet. Dansk rejseledelse ved Klaus Aarsleff. 

Enetillæg: Kr. 1.420.

Visum: Ikke nødvendigt

Påklædning: Klimaet vil være mildt til varmt - typisk 20 til 25 grader. Vi er dog i højlandet med fastlands-
klima, så aften og nat kan være kølig. Afslappet påklædning er ok overalt, men man forventer, at folk er 
sømmeligt påklædt i kirkerne - altså ikke nøgne skuldre og hotpants. Tag tøj med som til en almindelig dansk 
sommer. Husk også regntøj - der kan sagtens falde en byge.

Husk personlig medicin!

Priser og praktisk



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 
forhold, 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 I tegner en sygdoms/
afbestillingsforsikring, der dækker 
afbestilling i tilfælde af akut syg-
dom, 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 hermed mig/os rundrejsen:
(Skriv venligst navn(e) med blokbogstaver og på samme måde som i passet)

Navn: ______________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tlf.: __________________   E-mail adresse: _______________________________

Fødselsdato: ________________   Pasnummer: _____________________________

Passets udstedelsesdato: _______________    Udstedelsessted: ________________
Navn på evt. ledsager: __________________________________________________
_________________

Fødselsdato: ________________   Pasnummer: _____________________________

Passets udstedelsesdato: _______________    Udstedelsessted: _________________

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

____________________________________________________________________

❏ Jeg ønsker eneværelse.

❏ Jeg rejser alene, men vil gerne 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. Kr. 382,00.
 Forsikringen kan også købes i forbindelse med vort informationsmøde.

Depositum for rejsen er kr. 1.800,00

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

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

Tilmeldingskupon
Klip

Rundrejse i Armenien
11. - 16. september 2018

OBS!
Send ingen penge sammen med denne kupon!

Når vi har modtaget tilmeldingen, sendes faktura med opkrævning af depositum.
  Samtidig sendes opkrævning til senere indbetaling af restbeløb.


