Kong Arthurs England
På jagt efter den legendariske Gral og kong Arthurs Avalon.
En 5-dages rejse, der fører os fra London via Avebury
og Silbury Hill til de romerske bade i Bath og til Glastonbury,
hvor vi kommer tæt på ældgamle keltiske og kristne mysterier.
Heldagsudflugt til Tintagel og besøg i Stonehenge på vej retur mod London.
Rejseleder: Forfatter og journalist Klaus Aarsleff

4. - 8. september 2022
Kr. 8.100

Tintagel (udflugt dag 3).

Program

4. - 8. september 2022

Dag 1. Søndag d. 4. september: Vi flyver til
London og kører fra lufthavnen mod Glastonbury. Undervejs besøger vi den ældgamle,
gigantiske tegning af en hest i kalkbjergene
ved Uffington. Uffington hesten er et vældigt
frugtbarhedssymbol, som blev tegnet i kalken
for over 2000 år siden. Lige siden har man
med nogle års mellemrum afholdt kultfester
på stedet, hvor tegningen er blevet ”frisket”
op af festdeltagerne, der rensede tegningen
for græs og ukrudt. Disse fester blev gentaget
regelmæssigt helt frem til det 20. århundrede.
Fra Uffington fortsætter vi til den store
stenkreds Avebury, der er væsentligt større end
Stonehenge og nogenlunde lige så gammel.
Nær Avebury ser vi Europas største pyramide,
den kolossale, kunstige kalkstenshøj Silbury
Hill. Højen er bygget for 4.000 år siden og

Uffington hesten set fra luften.

rummer – så vidt man da ved – ingenting.
Kostbare udgravningsprojekter har boret sig
vej gennem bjerget, men man har kun fundet
lidt graveredskaber og ældgamle, indtørrede
flyvemyrer. Ingen ved, hvad Silbury Hill
oprindelig blev bygget til. Måske var den en
tempelhøj med en eller anden helligdom på
toppen.
Vi spiser frokost i den lille, hyggelige
provinsby Marlborough, hvorefter vi sætter
kursen mod landsbyen Glastonbury - en by
med masser af Arthur- og Gralsmystik.
Silbury Hill.

Dag 2. Vi starter dagen med at besøge resterne af den store klosterkirke i Glastonbury.
Her ser vi også en aflægger af den mirakuløse
tjørn, der spirede frem af Josef af Arimathæas
vandrestav, da han – ifølge overleveringen
– kom til England i år 67. Josef grundlagde
den første kristne menighed i England, og
Glastonbury kirke blev senere bygget over
resterne af hans første kirke. Det fortælles
også, at Josef oprindelig hjalp Jesus ned fra
korset, og at han samlede lidt af Kristus’ blod
i et bæger, der herefter fik magisk kraft. Dette
bæger blev kaldt ”Den hellige Gral”, og der
er mange, der tror, at Josef bragte Gralen med
sig, da han kom til England. Den dag i dag
leder skattejægere efter det magiske bæger i
Glastonbury og opland.
Legenden om den magiske Gral er
også tæt forbundet med Arthur-myten og
fortællingerne om Ridderne af Det runde Bord.
Og netop Arthur er allestedGlastonbury Tor.
snærværende i Glastonbury,
ja, det hævdes endog, at
nogle munke i det 14. århundrede fandt kong Arthurs
grav i gulvet under Glastonbury klosterkirke.
Blandt de spændende bygninger inden for
katedral komplekset er et
Mariakapel, som efter lokale
feministers mening er bygget over resterne af en endnu
Mariakapellet.

ældre hedensk helligdom, hvor man tilbad den
store modergudinde – Alma Mater.
Efter besøget i Glastonbury Abbey
spiser vi frokost i en af de lokale restauranter.
De mange fortidsminder, gåder og legender i
Glastonbury har inspireret til et helt specielt
miljø af kunstnere, åndelige galninge, snurrige
butikker og særprægede restauranter. Det skal
vi selvfølgelig også opleve.
Om eftermiddagen går vi op til det lille
bjerg Glastonbury Tor, hvor et gammelt kirketårn knejser på toppen. Bjerget – eller bakken – har i årtusinder været et helligsted for
kelterne og deres forfædre endnu før kristendommen kom til området. Luftfotos taget over
Glastonbury Tor viser, at højen stadig rummer
tydelige spor efter en spiralformet processionsvej, der snor sig syv gange rundt om det lille
bjerg. Denne vej har været brugt til kultiske
optog i en fjern fortid.
Efter ”bjergbestigningen” slutter vi med en hvilepause ved en helligkilde ”The
Chalice Well” (Grals-brønden),
der springer ved foden af bakken. Omkring kilden er der
anlagt en lille park, hvor der er
en dejlig, fredfyldt atmosfære.
Kilden springer med et jernsmagende og meget okkerholdigt vand, der hævdes at være i
besiddelse af mirakuløs Gralskraft.
Enhver, der besøger

Chalice Well.
Gralskilden
udspringer i
denne brønd.

ristninger af nogle små
labyrinter! Mærkeligt
nok har man fundet
fuldstændigt identiske
fortidslabyrinter i
Burma og i Arizona.
Dag 4. Vi kører til
byen Bath godt 40 km.
nord for Glastonbury.
Her byggede romerne
for 1800 år siden et
badeanlæg over nogle
varme kilder. KomplekGralskildens røde vand.

den gamle katedral, den hellige høj og
Gralskilden, vil blive grebet af stedets helt
specielle mystik og atmosfære.
Dag 3. Heldagstur til Tintagel slot, der
ligger i en dyb, sort slugt i Cornwall ved
den engelske Atlanterhavskyst. Et dramatisk og naturskønt sted, hvor kong Arthur
Vicar’s Close.

ifølge legenden for
første gang så dagens
lys. Historikere mener,
at Arthurs tilknytning
til Tintagel er af ren
sagnmæssig karakter.
Men et spændende fund
for nogle år siden har
fået dem til at ændre
opfattelse. Det ser vi
nærmere på.
Vi skal også på
jagt efter nogle flere
tusinde år gamle helle-

set blev det største romerske bygninganlæg i
England overhovedet.
På vej retur mod Glastonbury besøger
vi katedralen i Wells - et pompøst kirkebyggeri påbegyndt i 1175 og afsluttet 300
år senere. I katedralen kan man bl. a. se et
stort ur fra 1392. Uret går den dag i dag og

Romersk bad i Bath.

er verdens ældste, fungerende
ur. Bag katedralen ligger en lille
gade, “Vicar’s Close”, med rækkehuse fra 1400-tallet. Husene
blev oprindelig opført som tjenesteboliger for kirkesangere og
andet personale. Meget lidt ved
husene og den brolagte gade er
ændret i de forløbne 600 år!
Dag 5. Bus til det berømte stenalderobservatorium Stonehenge,
der er et af verdens mest gådefulde og forbløffende fortidsminder.
Først i 1960’erne lykkedes det at
finde ud af, hvordan den gamle
stenkreds blev brugt af fortidens
stjernetydere. Moderne computerteknologi viser bl. a., at stenene kan bruges til
at forudsige måneformørkelser årtier i forvejen.
Vi fortsætter herfra til London og tager
flyet til København.

Priser og praktisk:
Rejsen koster kr. 8.100,00 pr. deltager i dobbeltværelse. Dette beløb inkluderer flyrejse
Kastrup – London og retur. Transport fra
lufthavn til hotel og retur. Ophold i dobbeltværelse med morgenmad, udflugter som
beskrevet og alle entréer.
Tillæg for eneværelse: Kr. 1.950,00.
Frivillig afbestillingsforsikring: Koster 6%

Stonehenge.

Helleristning af labyrint.

af rejsens pris. BEMÆRK: Rejsedeltagere
over 70 år kan først tegne denne forsikring efter at have fået godkendt en helbredserklæring
hos forsikringsselskabet. Forsikringen indebærer, at hele det indbetalte beløb refunderes,
hvis alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste
familie i sidste øjeblik forhindrer afrejse.
Max. deltagerantal: 20 + rejseleder. Turen
gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Almindelige rejsebetingelser
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 afbestilling. Denne forsikring koster 6%
af rejsens pris. Se i øvrigt bestillingskuponen 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 transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer
for visse tjenesteydelser, lufthavns-,
havne-, landings-, eller startafgifter,
valutakurser, som er anvendt ved
beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre
for-hold, 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 påbegyndelse 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 Udenrigsministeriet 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 sygdom, ulykkestilfælde, privat brand
eller indbrud samt dødsfald, der
måtte indtræffe inden afrejsen hos
jer selv, jeres ægtefælde, samlever,
børn, forældre, svigerforældre,
svigerbørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller max. tre
rejseledsagere. Vi tegner forsikringen gennem Gouda Forsikring og
afbestillingsforsikringen skal tegnes

sammen med bestilling af rejsen.
Afbestilling skal ske straks efter, at
umuliggørelsen af rejsens gennemførelse konstateres. Beskyttelsen
forudsætter, at der senest en uge
efter afbestillingen indsendes lægeerklæring til Aarsleff Adventure eller
forsikringsselskabet.
Aflysning:

Såfremt der ikke er tilstrækkelig
tilslutning til en programsat grupperejse, 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 omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv.,
medmindre arrangøren eller underleverandøren 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.

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 Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en
form for objektivt ansvar, ansvar
uden skyld, for rejsebureauet over
for kunden. Loven om Pakkerejser
gennemførtes som følge af et EUdirektiv 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
Pas, visum og vaccinationer:
modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i
Aarsleff Adventure oplyser i god
modsat fald, og i god tid inden
tid om pas-, visa- og vaccinationsafrejse, at informere Aarsleff
forhold og er behjælpelig med at
Adventure om fejl. (Dette er meget
få alt på plads. Har I ikke dansk
vigtigt, og særligt vigtigt er det, at
pas, skal dette oplyses til Aarsleff
I kontrollerer, at for- og efternavne
Adventure ved bestillingen af rejsen
i flybilletter og samtlige andre
og ydermere skal rejsende uden
rejsedokumenter er korrekte og i
dansk pas selv søge oplysning om
overensstemmelse med passet).
indrejsebetingelser hos besøgsSåfremt navne ikke er korrekte,
landets ambassade eller konsulat.
kan det medføre afvisning ved
Bemærk, at der ofte stilles krav
check-in til fly, på hoteller og
om transitvisum. Ved undladelse
hos biludlejningsfirmaer. Aarsleff
af information om pasforhold til
Aarsleff Adventure bærer kunden selv Adventure påtager sig intet ansvar for
følger af ukorrekte oplysninger, som
det fulde ansvar for de følger, som
skyldes kundens manglende kontrol,
evt. manglende indrejsedokumenter,
og evtuelle gebyrer for ændringer vil
vaccinationer, mv. måtte medføre.
blive opkrævet hos kunden.
På rejser uden for EU-lande skal pas
normalt have gyldighed i mindst seks Luftfartsselskabernes ansvar:
måneder efter hjemrejsedatoen.
Benyttede luftfartsselskaber påtager
Reklamationer:
sig intet ansvar for hændelser, der
indtræder på tidspunkter, hvor pasEventuelle reklamationer skal under
sagererne ikke befinder sig ombord
rejsen fremsættes over for luftfartsi deres fly. Vedrørende ansvaret for
selskabet, arrangørens repræsentant
indskrevet bagage henvises til de
på stedet, hotel, biludlejningsfirma
bestemmelser, der gælder for luftosv. eller til Aarsleff Adventure
fartsselskaberne.
hurtigst muligt efter at fejl er
konstateret, således at fejl kan
Udeblivelse, ubenyttede ydelser
afhjælpes med det samme og med
m.v.:
så få ulemper for den rejsende som
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun
Hvis en kunde udebliver fra,
delvis efter behørig reklamation på
eller undlader at benytte et bestilt
stedet, bør I med henblik på evt.
arrangement, kan kun eventuelle
senere erstatningskrav modtage
besparelser, som Aarsleff Adventure
erklæring om fejl/manglende levering kan opnå i omkostninger, fratrukket
fra det relevante luftfartsselskab,
administrationsgebyr, blive tilbudt
biludlejningsfirma eller anden berørt refunderet. Grundet kontraktmæssige
leverandør. Manglende reklamation
forhold vil der normalt ikke kunne
straks efter konstatering af fejl kan
forekomme nogen refundering.
resultere i tab af ret til erstatning, helt
Værneting/Lovret:
eller delvis.
NB! Hvis en kunde binder sig
Ethvert krav mod Aarsleff Adventure
kontraktligt med sin underskrift på
skal afgøres ved dansk ret. Klager
et dokument, f.eks. en lejekontrakt
eller søgsmål, der ikke kan afgøres af
med betingelser ved udlevering af
Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres
lejet bil, vil denne være bindende
ved Sø- og Handelsretten i Danmark.
uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet, og
Aarsleff Adventure kan derfor ikke

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 solidarisk 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

lip
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Bestillingskupon
Arthurs England. 4. - 8. september 2022

Jeg/vi tilmelder mig/os hermed rundrejsen (skriv venligst navn fuldstændig,
som det står i passet - og gerne med blokbogstaver):
Navn:____________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________
Emailadresse: ___________________________ Tlf. nummer:_______________
Pasnummer: _____________________ Udløbsdato for pas: _________________
Navn på evt. ledsager (også fuldstændig som i passet):
___________________________________________________
Pasnummer: _____________________ Udløbsdato for pas: ________________

❏ Jeg ønsker eneværelse. Tillæg for eneværelse: Kr. 1.950,00.
❏ Jeg rejser alene, men ønsker at dele dobbeltværelse (hvis muligt).
❏ Jeg/vi ønsker at tegne frivillig afbestillingsforsikring hos Gouda.
(Koster 6% af rejsens pris). Fødselsdato: ________________

Depositum er kr. 2.100,00

Send kuponen til:
Aarsleff Adventure, Trønningevej 14 C, 4520 Svinninge
Tlf. 3070 9075 eller e-mail: dorada@post7.tele.dk
OBS! Depositum og slutbeløb vil blive
opkrævet efter tilmeldingen.

