Aarsleff Adventure

Rejser 2022

Livsrejsen.dk
Katedralklippen, Sedona. USA. Ser vi på rejsen ”USA. Indianernes univers” i september 2022

På sporet af
Tempelriddernes skat

Rundrejse til Jerusalem og Portugal

2022: 20. - 27. marts. Kr. 16.850. OBS! Udsat til marts 2023!
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 vi besøger de steder i Jerusalem, som havde afgørende betydning, da Tempelridderne
blev stiftet. Vi 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. Rejseledere:
Forfatterne Erling Haagensen og Klaus Aarsleff
Bestil program på 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Verdens ældste templer
Bulgarien: Perperikon og
Tyrkiet: Göbekli Tepe.

2022. 16. - 24./27. maj. Kr. 14.750.
Fra det gamle Sofia og de imponerende romerske ruiner i
Plovdiv tager vi til det 7.000 år gamle orakeltempel Perperikon.
Det er en hel bjergtop af ruiner og komplekser, og det blev først
genopdaget for 20 år siden. Det er stadig under udgravning. I
denne del af Bulgarien har man også fundet nogle af verdens
ældste guldskatte. Herfra kører vi til Istanbul og flyver til det
østlige Tyrkiet, hvor vi skal se verdens ældste tempelkompleks:
det sensationelle 12.000 år gamle Göbekli Tepe. (Tegning af et
af templerne ved Göbekli Tepe ses øverst). Mulighed for 3 dages
forlængelse med udflugtsprogram i Istanbul. Rejseleder: Klaus
Aarsleff. Se program på www.livsrejsen.dk.

OBS! Tyrkiet alene.
Rejsen kan også gennemføres md Tyrkiet delen
alene. I så fald flyver man fra København til
Istanbul d. 20. maj. Og herefter er man med på
rejsen til Nemrud Dag og Göbekli Tepe - samt
med på Istanbul-delen. Pris: Kr.: 11.740,00.

Alaska & Yukon
Guld, gletsjere og grizzly.

2022: 12. - 28. august. Kr. 33.950. 1 plads tilbage!
2023: 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. 16
deltagere. Bestil program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.
livsrejsen.dk.

Kong Arthurs og Gralens England

Eventyr og mytiske landskaber.
2022: 4. - 8. september. Kr. 8.100.

Vi lander i London og kører via Avebury stenkredsen, Silbury Hill
og Stonehenge til landsbyen Glastonbury i det sydvestlige England.
Her bor vi de kommende dage, hvor vi bl. a. har udflugt til Gralskilden, katedral-ruinen (hvor kong Arthurs grav efter sigende blev
fundet!) og til den hedenske mysteriebakke Glastonbury Tor, hvor
Gralskilden springer med blodrødt vand. Vi kører også til de romerske bade i Bath og til den fantastiske katedral i Wells. Og vi har en
heldagsudflugt til Arthurs slot - Tintagel - ved Cornwalls forrevne
Atlanterhavskyst. Bestil program på tlf. 3070 9075. Eller se det på
www.livsrejsen.dk.

Indianernes univers
USA: New Mexico, Colorado og Arizona.

2022: 12. - 25. september. Kr. 19.850.

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! Rejseleder: Klaus Aarsleff. Bestil program
på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Det gyldne Japan
2022: 21. - 30. november. Kr. 27.675.

Bo på ryokan ved det hellige Koya bjerg. Videre til Kyoto og
Hiroshima. Med Shinkansen tog til Tokyo og Hakone. Max 20
deltagere. Nu kun 5 pladser tilbage. Se hele programmet på
www.livsrejsen.dk

Machu Picchu

Incl. Amazonas

Peru & Bolivia

Andesbjergenes hemmelighed. Rundrejse i Peru & Bolivia.
2022: 10. - 25./28. oktober. Kr. 34.700.

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
flotteste panorama.
Dag 1. Fra Kastrup via Amsterdam til
Lima. Ved ankomst transfer til godt
hotel.
Dag 2. Formiddag fri i Lima. Om
eftermiddagen: Besøg på det berømte
Guldmuseum. Om aftenen fly til La
Paz.
Dag 3. Ank. La Paz. Dag fri.
Dag 4. Udflugt La Paz og omegn, bl.
a. til Heksenes marked.
Dag 5. Til den gamle og gådefulde
tempelby Tiahuanaco på altiplano
højsletten nær Titicaca-søen.
Dag 6. Bådtur på Titicaca-søen, besøg
på Zuriqi-øen og videre til Copacabana og Puno i Peru.
Dag 7. Udflugt til Uru-folkene på

sivøer. Og til den gamle, mystiske
Sillustani dødeslette med gravtårne
og uforklarlige spiralsten.
Dag 8. Med bus over sletten og gennem bjergpas til Cuzco. Flere spændende stop undervejs ved inka- og
præinka-ruiner.
Dag 9. Udflugter i og ved Cuzco.
Dag 10. 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 11. Tog til Machu Picchu (en formidabel tur!). Rundvisning i Machu
Picchu. Nat på pragtfuldt junglehotel.
Dag 12. Mulighed for nyt besøg i
Machu Picchu. Herefter tog/bus retur
til Cuzco.
Dag 13. Fly til Puerto Maldonado i
Amazonas. Med båd til Inkaterra
junglelodge. Topklasse!
Dag 14. Udflugter i regnskoven.
Dag 15. Fly til Lima. Om aftenen til
lufthavnen og fly til Europa.
Dag 16. Ankomst København.

Forlængelse til Nazca og Paracas:

Dag 16. Med bus til Nazca i Perus
kystørken.
Dag 17. 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 18. Med hurtig motorbåd til
guano-øerne Ballestas, der huser et
fantastisk dyreliv. En flot, flot oplevelse. Midt på eftermiddagen retur til
Lima og til lufthavnen. Fly til Europa.
Dag 19. Ankomst København.
Pris: Kr. 34.700. Eneværelsestillæg:
Kr. 5.650. Pris for forlængelse: Kr.
4.560. Enetillæg ved forlængelse:
Kr. 1.070.
Bestil udførligt dag-til-dag program på tlf. 30709075. Eller se det på
www.livsrejsen.dk.
Deltagerantal: Max. 16, mindst 10.
Inkakomplekset Sacsayhuaman

RESTOPLAG
Klaus Aarsleff:

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

Kun kr. 198,00

incl. porto og forsendelse.
Heraf udgør alene
portoen kr. 66,00.
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. 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.
Det er nok den mest omfattende og gennemillustrerede bog, der endnu er
udkommet på dansk om skatte og skattejagt.

Bestil bogen på 30709075. Eller på: info@livsrejsen.dk
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