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Eventyr for globetrottere

Mayaernes verden
Guatemala, Mexico & Honduras
2023: 4./7. - 21. februar. Kr. 25.350
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 udflugter til mindre mayabyer, der ligger med udsigt til San Pedro vulkanen og til Santiago, der er en af de vigtigste indianerbyer i området.
Søndag d. 19. februar kommer vi til det store mayamarked i Chichicastenango. Gode 4-stjernede hoteller på hele turen.
Rejsen kan før-forlænges med nogle dage i Mexico City, hvor vi bl.a.
sejler på de gamle azteker kanaler i Xochimilco, 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.

På sporet af Tempelriddernes skat

Rundrejse til Jerusalem og Portugal
2023: 19. - 26. marts. Kr. 16.850

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.

Ægypten for livsnydere
- som Agatha Christie ville ha’ gjort det
2023: 2. - 14. april. Kr. 37.650

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 16 gæster. Og vi ser det hele - også Abu Simbel og de spændende templer i Dendera og Abydos.
Se rejsens program på www.livsrejsen.dk. Eller bestil det på 3070 9075.

Indianernes univers
USA: New Mexico, Colorado og Arizona.
2023: 11. - 24. september. Kr. 22.775

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.

Alaska & Yukon overland

Guld, gletsjere, grizzly og grønne skove
2023: 9. - 25. august. Kr. 37.450

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. 18 deltagere. Bestil
program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Jordan med Petra
Romere, korsfarere og Det døde Hav
2023: 16. - 23. april. Kr. 14.875

Fra Amman og den gamle romerske by Jerash tager vi til Ma-daba, hvor en byzantinsk kirke fra omkring år 600 rummer
en enestående gulvmosaik med et antikt kort over Det hellige
Land og Jerusalem. Vi skal også over Nebobjerget, hvor
Moses angiveligt skuede ind i det forjættede land, og så kører
vi ad den gamle konge- og handelsvej til den store korsfarerborg Kerak. Herfra fortsætter vi til Petra - den forsvundne
oldtidsby i de røde klipper. Det er et sted, som bør
være på alle nysgerrige menneskers liste over “besøg-førjeg-dør” steder. Udflugt til Wadi Rum ørkenen og to nætter
på lækkert hotel ved Det døde Hav. 4- eller 5-stjernede
hoteller på hele turen. Max 20 deltagere. Rejseleder: Klaus
Aarsleff. Læs hele programmet på www.livsrejsen.dk.
Eller bestil det på tlf. 3070 9075.

4 pladser tilbage i 2022!

Peru og Bolivia

Andesbjergenes hemmelighed
2022: 10. - 25./28. oktober. Kr. 34.700
2023: 11. - 26./29. oktober. Kr. 35.500

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 udførligt program på tlf. 3070 9075. Eller se det på www.livsrejsen.dk.

Aarsleff Adventure
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