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Siden 1989 har vi arrangeret 
rejser, der har aktiv 
som fortegn. Det er en 

ægte og personlig lidenskab 
for friluftslivet, der ligger til 
grund for Penguins rejser, og 
den lidenskab har gennem 
årene funderet sig i solid viden 
om, hvad vores kunder gerne 
vil have. Vi har specialiseret 
os i skræddersyede rejser til 
Bulgarien, Rusland, Mongoliet 
og Centralasien, og igen i år har 
vi udbygget programmet med 
en masse nye destinationer. Vi 
arrangerer rejser for folk med 
fysisk overskud, som kan lide 
at se og opleve noget, udforske 
verden, udfordres og have et 
aktivt liv – også i ferierne. 

Rundrejser 
med dansktalende turleder
På vores rundrejser kommer 
vi tæt på landenes forskellige 
særpræg og identitet ved 
at kombinere besøg ved 
seværdigheder og arrangementer 
med mere lokalkolorit. Vi rejser 
i mindre grupper og kan på 
den måde komme længere 
ud i hjørnerne og tættere på 
lokalbefolkningen. Den lille bus 
kan ganske enkelt komme højere 
op ad bjerget, og der er plads til 
os på det lille pensionat med det 
personlige engagement. Og så 
gør det jo ikke noget, at vi støtter 
lokalsamfundet, hvor vi kommer 
frem.

Flere og flere ser fordelene i 
at rejse ud med en gruppe og 
dele oplevelserne med andre. 
Vi, der har lyst til at opleve nye 

steder, har ofte også en glæde 
ved at møde nye mennesker. 
På en rejse med Penguin kan 
du møde folk, der deler dine 
interesser, hvad enten det er 
armensk kirkearkitektur, jordansk 
ørkenridning, laksefiskeri eller 
den costaricanske fauna. Vær 
ikke bange for at tilmelde dig en 
rejse med Penguin selvom du 
ikke selv har nogen rejsefælle. 
Dem finder vi!
I dette års program har endnu 
flere af vores rejser dansktalende 
guide med. I de kroge af verden, 
der endnu ikke er overrendte af 
turister, og hvor befolkningen 
ikke er så vant til at håndtere 
turister, er vores dansktalende 
guide sammen med lokale 
guider med til at sikre, at du får 
maximalt udbytte og tryghed 
på rejsen. Og vi har grund til 
at være stolte af vores guider, 
når mappen med de positive 
tilbagemeldinger fra vores kunder 
er bugnende fuld. Vores guider 
har overblik, er energiske og 
oprigtigt opsatte på at gøre din 
rejse til en helt særlig oplevelse. 
De er ikke omvandrende leksika. 
Derimod har de ofte en personlig 
indgangsvinkel til området og 
vigtigst af alt: De har glæden ved 
at rejse i behold!

Må vi præsentere…aktive 
rejser
Elsker du det aktive frie liv, så 
kast et blik på vores aktive rejser. 
Programmet er en blanding af 
gamle kendinge og helt nye 
ture. Hold øje med den lille 
nyhedspingvin inde i kataloget! 
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Som altid arrangerer vi fugle- og 
fisketure til Bulgarien og Rusland. 
Derudover kan vi som noget nyt 
præsentere en tur dedikeret til 
iagttagelse af brunbjørne i den fri 
natur. 

Vi introducerer også flere nye 
rideferier. En ferie på Riding base 
Balkan er et rigtigt godt valg for 
hesteelskere i alle aldre, der 
selv vil bestemme, hvor lidt eller 
meget af ferien skal tilbringes på 
hesteryg. Vi har flere varianter af 
treks eller trails i Bulgarien med 
stor fleksibilitet i ridningen. Og vi 
tilbyder naturligvis også rideture 
for mere øvede ryttere f.eks. til 
Mongoliet eller i den jordanske 
ørken. 

De ekstremt eventyrlystne må 
anbefales at nærlæse vores 
Adventure afsnit bagerst i 
kataloget. Her præsenterer vi 
f.eks. ekspeditioner og sviptur til 
Nordpolen og bestigninger af den 
kirgisiske bjergtop Peak Lenin på 
over 7000 meter. 
Hjørnestenen i Rejser med 
Penguin er vandre- og 
cykelferierne. Med lokalkendte 
guider tilknyttet i mere eller 
mindre grad og ture, der 
inkorporerer kultur, arkitektur og 
historie, har vi garanteret den 
rejse, der passer på netop den 
udfordring, du søger. 

Klosterturen på cykel er mere 
populær end nogensinde. På 
ruten gør vi holdt ved særdeles 
stemningsfulde ortodokse 
klostre af markant historisk 
betydning for Bulgarien. 

Cyklingen i den skønne natur 
omkring klostrene virker næsten 
meditativt. Som noget nyt i år 
kan cykelentusiaster og andre 
forenes i kombineret krydstogt og 
cykelferie i det kroatiske øhav og 
nyde fem forskellige dalmatiske 
øer fra cykelsadlen såvel som fra 
liggestolen på skibets soldæk.

Om at rejse på egen hånd … 
Foretrækker du at rejse på egen 
hånd, kan du alligevel roligt 
læse videre. I år har vi udvidet 
kataloget af vandreferier på 
egen hånd med ture bl.a. Sicilien 
og Dolomitterne, Slovakiet og 
de Julianske Alper i Slovenien. 
Stigende efterspørgsel på 
vandreture i Latinamerika 
inspirerede os til at arrangere 
rejser ad de gamle inkastier og 
introducere et nyt koncept med 
kør-selv ferier i Costa Rica. De 
fleste af vores rundrejser kan 
vi også arrangere, hvis du ikke 
har lyst til at rejse med guide. 
På penguin.dk kan du finde de 
seneste opdateringer på turene 
og også enkelte ture, der kun 
lanceres på nettet.

Prisen inkluderer
I vores prisliste vil du finde priser 
på landarrangement med eller 
uden fly. Vi synes, der skal være 
plads til, at du kan sammensætte 
din rejse på kryds og tværs og 
f.eks. vælge at støde til vores tur 
i en ankomstlufthavn. Priserne 
inkl. fly er orienterende priser. 

Rigtig god læselyst
Penguin Travel



I DE FJERNERE KROGE 
AF BULGARIEN

Efter fem hundrede års osmannisk overherredømme og fem årtier 
bag jerntæppet børster Bulgarien i disse år støvet af sig, og oplever 
for alvor økonomisk og social fremgang. På denne rundrejse 

kommer vi længere ud i krogene af det bjergrige Bulgarien for at opleve 
befolkningen på nærmeste hold. Foruden ophold i Sofia og den kulturelle 
hovedstad Plovdiv med den skønne gammle bydel, gør vi holdt i den 
tidligere kongeby Veliko Tarnovo og flere mindre landsbyer i de fjernere 
egne af landet: Tryavna, Troyan, Melnik, Bansko og Devin. Landsbylivet 
kommer rigtigt ind under huden, når vi bor på mindre familieejede 
hoteller. Vi besøger adskillige bulgarskortodokse kirker og klostre, 
herunder landets stolthed, Rilaklostret, der ligger godt gemt i de grønne 
Rilabjerge og ikke mindst det bedårende Rozhenkloster. Oplev det nye 
Europa på nærmeste hold.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Ankomst til Plovdiv eller Sofia i 
Bulgarien. 
Dag 2: Nordpå over Shipka passet, 
kendt som åsted for et vigtigt slag i 
krigen mod tyrkerne i 1877. Besøg i den 
russiske kirke, og frilandsmuseet Etara 
i udkanten af Gabrovo, hvor man kan 
se smukt restaurerede bygninger samt 
kunsthåndværkere, der arbejder i keramik, 
kobber, træ og skind. Vi overnatter i 
Tryavna. 
Dag 3: Veliko Tarnovo – det 13 
århundredes gamle kongeby. På 
Tsarevets-højen ligger ruiner af det 
royale palads, fæstninger og en lille kirke 
med sært moderne malerier. På vej til 
Sofia gør vi holdt i Troyan, kendt for sin 
blommebrændevin.
Dag 4: Sightseeing i Sofia. Vi ser bl.a. 
den prægtige Aleksandar Nevski katedral, 
der opførtes til ære for frihedskrigens 
faldne russere, den gamle Skt. Sofia 
kirken (5.- 6. årh.) og den endnu ældre 
Skt. Georgi rundkirke (4. årh.) Mellem de 
historiske bygninger sættes de seneste 
års rivende udvikling i byggesektoren i 
relief. Der er også tid på egen hånd til 
f.eks. shopping, eller evt. at tage på udflugt 
til den nærliggende Koprivshitsa med de 

mange charmerende huse besmykket i 
farvestrålende ornamenteringer.
Dag 5: Rilaklosteret. Tyve meter høje grå 
fæstningsmure skjuler den smukkeste 
klostergård og det vigtigste vartegn i 
den bulgarsk-ortodokse kirke. Kirken og 
kapellet prydes af enestående kalkmalerier. 
Vi kører videre sydpå til Melnik, en lille 
by mellem kalkstensbjerge. Her får vi en 
prøve på egnens vinproduktin i Købmand 
Kordopulovs Hus. Lidt fra Melnik ligger 
det bedårende Rozhen kloster, det eneste 
bulgarske kloster, som slap uskadt gennem 
500 år under osmanerne. Vi fortsætter til 
Bansko i Pirinbjergene.
Dag 6: Rundtur i landsbyen. Dagens 
højdepunkt er drypstenshulen Jagodina, 
fuld af stalaktitter og stalagmitter. Videre til 
kurbadebyen Devin.
Dag 7: Vi rejser til landets kulturelle 
hovedstad Plovdiv, der også var 
handelsmetropol i Middelalderen. 
Den gamle bydel er spækket med flot 
udsmykkede huse. Inden for de gamle 
bymure højt hævet over resten af byen 
ligger en mængde prægtige kirker og et 
romersk amfiteater, der i dag benyttes flittigt 
til kulturelle arrangementer. Traditionel 
bulgarsk middag.
Dag 8: Afgang til København.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Ankomst til Bukarest. Kørsel til 
Curtea de Argeş i Transsylvanien.
Dag 2: Den fantastiske Episcopal katedral 
er oprindelig opført i det. 16. årh. med 
marmor og mosaikker fra Konstantinopel. 
Herfra med bus til Sibiu, der som 
europæisk kulturby i 2007 har opbygget en 
formidabel og international kulturformidling. 
Sightseeing i den gamle bymidte, hvor vi 
bl.a. ser den ortodokse katedral, som er en 
mindre version af Hagia Sofia i Istanbul.
Dag 3: Dagen tilbringes i Sibiu og omegn. 
Besøg på kunstmuseet Bruckenthal, hvis 
samling af transsylvansk portrætkunst 
er særlig interessant. Herefter til Astra 
frilandsmuseum, der har folklore og 
etnografi på programmet, og videre til 
Sibiel og museet for ikonmaleri. Middag 
hos en lokal bondefamilie.
Dag 4: Vi gør ophold i byen Biertan, 
der med klassisk transsylvansk sans 
for dramatik, overvåges fra det høje af 
en fæstningskirke. Herefter går turen 
til Sighişoara, der med sin fortryllende 

middelaldercitadel, hvis omkransende 
mure stadig står, er et højdepunkt på turen.
Dag 5: Besøg i den gamle kurby Sovata 
med mulighed for at dyppe sig i Ursu søen, 
der er lige så salt som Det Døde Hav. 
Vi ser også den gamle saltmine i Praid, 
og det regionale center for pottermageri, 
Corund. Et rigtigt godt sted at handle 
souvenirs!
Dag 6: Braşov er næst efter Bukarest 
Rumæniens mest besøgte by, bl.a. pga. 
byens gotiske ”Sorte Kirke.” Vi besøger 
skolemuseet, der også rummer bogtrykken 
fra 1556, der producerede de første bøger 
på rumænsk. Herefter besøger vi slottet i 
Bran, hvor Grev Dracula huserede! Dagen 
ender i det kendte skisportssted Sinaia.
Dag 7: Om formiddagen besøger vi Peles 
slottet (tidligere royalt sommerresidens) 
efterfulgt af en hyggelig gåtur i de smukke 
omgivelser. Kørsel til Bukarest via Ploisti / 
Valea Calugareasca, hvor der gøres holdt 
for vinsmagning.
Dag 8: Kort sightseeing i Bukarest 
(afhængig af flytider) og transport til 
lufthavnen.

Rumænerne har rystet diktaturets åg af sig, virret med øjnene og 
kastet sig ud i en hidsig jagt på fremskridtet. Efter Rumæniens 
indtræden i den europæiske union i 2007 befinder landet med den 

stormfulde fortid sig midt i en nutid fuld af omvæltninger. De dramatiske 
transsylvanske landskaber af søer og skove, middelalderbyer og slotte 
med tykke mure, høje tårne og klaustrofobiske kamre, kendes af mange 
som hjemsted for Grev Dracula. Hvad færre måske ved, er at regionen i 
dag er blandt filmindustriens foretrukne filmkulisser. På denne rundrejse 
går vi bag kulisserne og oplever den rumænske befolkning og det 
traditionelle landboliv på tæt hold.
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VÆRD AT VIDE
►Dansktalende guide
►Folkoloreprogrammet er 

virkelig en oplevelse værd. Mere 
autentisk end man skulle tro.

►Tid på egen hånd i Sofia og 
Plovdiv.

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter, dansktalende 
guide under hele turen, entreer 
ifølge program; 3*** hotel (5 nt.) 

guesthouse (2 nt.); halvpension inkl. 
en bulgarsk middag med folkloristisk 

optræden (dag 4 er aftensmad for 
egen regning).

VÆRD AT VIDE
► Dansktalende turleder
►Besøg og middag hos en 

lokal bondefamilie
►Badetur i Rumæniens svar på 

Det Døde Hav, Ursu søen

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; engelsktalende 
guide og dansktalende turleder; 
entreer ifølge program; 2- og 3* 
hoteller med halvpension (7 nt.)

RUNDREJSE I 
TRANSSYLVANIEN



Albanien og Makedoniens rigdom på dramatiske bjerglandskaber, 
uberørte strande og krystalklare søer modsvarer i rigelig grad 
deres mangel på økonomisk velstand. To af Balkans fattigste 

og mest oversete lande har i de senere år for alvor åbnet op for 
omverdenen. I dag står de klar til at fremvise deres pragtfulde natur 
og mange kulturskatte, som giver rejsende oplevelser helt ud over det 
sædvanlige. Fra feriebyen ved den skønne sø Ohrid, kører vi ind i hjertet 
af Albaniens Hvid Bjerge, hvor dyr, som for længst er forsvundet fra det 
meste af Europa, stortrives: ulve og sjakaler, brunbjørne. I Albanien er 
der budgetteret med en vis fleksibilitet, fordi landets infrastruktur stadig 
er under udvikling. Vejene er ikke altid i top, ligesom strømafbrydelser 
kan forekomme, og indkvarteringen til tider er lidt primitiv. Men det er en 
lille pris at betale for at opleve et land med en befolkning med en varme 
og nysgerrighed, som man skal lede længe efter i noget andet europæisk 
land.
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VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Tirana er en oplevelse for sig, 

siden borgmesteren bestemte 
at farvelægge byen i alskens 
pastelfarver.

►Programmet er lagt med tid til 
improvisation og forbehold pga. 
landenes mangelfulde infrastruktur.

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; hotel (6nt.) 

pensionat (1 nt.) med halvpension; 
lokal engelsktalende guide og 

dansktalende turleder; entreer ifølge 
program.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Afrejse med fly til Skopje. Transport 
til hotellet. 
Dag 2: Byrundtur i Skopje, hvorefter 
turen går til Ohrid ved den smukke sø. 
Her findes kulturhistorie en masse: 
et romersk amfiteater, landets største 
middelalderfæstning, mange smukke kirker 
og en charmerende gammel bydel.
Dag 3: Langs søen kører vi til Skt. 
Naumsklosteret. På den modsatte bred 
kan man skimte den albanske grænsepost. 
Grænsen til Albanien krydses, og vi kører 
videre gennem marker med kvæder, majs 
og hvede og op i bjergene. Her domineres 
udsigten af Gramos-bjergene - grænsen til 
Grækenland. Overnatning i Permet.
Dag 4: I Permet ser vi Leusa kirken (det 
11. årh.) og går en tur i bakkerne. Vi kører 
langs Vjosa floden gennem Kelcyra kløften, 
hvor floden har udhulet klipperne på sin 
vej ud i Adriaterhavet. Disse “Mali I Gjere” 
- Hvide Bjerge – er Albaniens smukkeste. I 
Gjirokaster kliner husene sig karakteristisk 
ind til klipperne. Vi går en tur til byens slot, 
og kører derefter til Sarande.
Dag 5: Besøg i Butrinti – én af Balkans 

største arkæologiske udgravninger med 
levn fra den yngre stenalder. I dag ses også 
ruiner af romersk oprindelse - amfiteater, 
termalbadet Eskleios’ tempel og et meget 
flot dåbskapel med et imponerende 
mosaikgulv. Vi fortsætter langs kysten 
gennem citrus- og olivenplantager ad en af 
landets mest maleriske ruter. Vi gør holdt i 
Llogora Nationalpark, hvor vi overnatter.
Dag 6: Vi besøger byen Vlora og bagefter 
kører videre til Apollonia, grundlagt af 
korinterne (585 f. Kr.) og centrum for 
omfattende slavehandel. Et kraftigt 
jordskælv ændrede Vjosa flodens kurs, og 
den frugtbare omegn blev forvandlet til øde 
sump. Turen fortsætter til museumsbyen 
Berat med dens små hvide huse og smalle, 
stejle gader. Vi besøger fæstningen og en 
af de syv kirker (Skt. Onufri kirken) med 
enestående fresker og ikoner. 
Dag 7: Gennem tiderne er normanner, 
korsriddere, venetianere og serbere 
kommet til Durres for at plyndre og 
erobre. Vi kommer for at se det romerske 
amfiteater, såvel som byens moderne 
bebyggelser ved stranden. Kursen sættes 
mod Tirana. Byrundtur.
Dag 8: Afgang til København.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Ankomst til Skt. Petersborg. Vi 
ser nogle af metroens smukt dekorerede 
stationer.
Dag 2. Byrundtur til nogle af byens 
seværdigheder; hovedstrøget Nevskij 
Prospekt, Opstandelseskatedralen med de 
forgyldte løgkupler, hvor Aleksander II. blev 
snigmyrdet. Herefter udflugt til Peter-Paul-
fæstningen og den elegante Peter-Paul-
katedral, hvor hele Romanov-slægten og 
vores egen Dronning Dagmar nu ligger 
begravet.
Dag 3. Udflugt til den store mindekirkegård 
for ofrene fra belejringen under 2. 
verdenskrig. Besøg i Isaak-katedralen med 
den store guldkuppel og plads til mere end 
10.000 mennesker. Sejltur på kanalerne og 
Neva-floden.
Dag 4. Vi besøger Peter den Stores 
sommerpalads uden for byen med et af de 

største og smukkeste parkanlæg i verden. 
Besøg på Aleksander Nevskij-klostret med 
den store katedral, præsteseminariet og 
kirkegårde, hvor flere berømte russere, bl.a. 
Dostojevskij, ligger begravet.
Dag 5. På opdagelse i Vinterpaladset, 
der indtil revolutionen var residens for 
de russiske zarer, og i dag huser det 
verdenskendte museum Eremitagen. 
Særligt berømt er samlingen af 
vesteuropæisk kunst med værker af da 
Vinci, Raphael, Titian, El Greco og de 
franske impressionister. Eftermiddagen er til 
fri disposition. 
Dag 6. Udflugt til Katarina-paladset med 
dets vidunderlige parker og monumenter. 
Indenfor i barokpaladset udstilles samlinger 
af kunstindustri, maleri, skulptur, våben 
og ikke mindst det berømte kammer, hvor 
væggene er beklædt med rav. Afgang til 
København.

ALBANIEN OG 
MAKEDONIEN

SKT. PETERSBORG - 
ZARENS DRØMMEBY
Peter den Stores monumentale drømmeby og Ruslands kulturelle 

hovedstad er én af Europas allersmukkeste med arkitektur 
og kulturudbud i verdensklasse. Katedralerne, paladserne og 

havekunsten kan få selv den mest blaserte turist til at falde på halen. 
Vi har udvalgt seværdigheder i Skt. Petersborg og omegn, der i enten 
historisk eller kulturel henseende ikke er til at komme udenom. Det 
overdådige museum i Eremitagen, der mellem gulvmosaikker og 
forgyldte lysekroner rummer 2,8 mio. kunstgenstande fra antikken til i 
dag. Sommerpaladset og det storslåede parkanlæg med 150 springvand. 
Vi skal beundre metroens særprægede dekorationer og besøge 
Dostojevskijs og vores egen Dronning Dagmars gravsteder. Der er også 
tid til en sejltur på de snoede kanaler, der har givet byen kælenavnet 
”Nordens Venedig.” På egen hånd kan du udforske den moderne storbys 
hyggelige cafeer, gode restauranter og trendy klubber. Eller shoppe i de 
store varehuse og fashionable butikker på hovedstrøget Nevskij Prospekt. 

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende guide
►Vi skaffer gerne billetter til det 

berømte Marinskij teater. Bestilles 
senest en måned inden afrejse.

►Turistvisum er påkrævet. Vi klarer 
håndteringen!

►Vi udbyder en lignende tur for 
individuelle rejsende. Se penguin.
dk eller vores store Ruslands 
katalog.

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; hotel (5 nt.) med 
morgenmad; dansktalende guide; 

entreer ifølge program.
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Fascineres du af gamle kulturperler og lader du dig overvælde af 
naturindtryk og fantastiske panoramaudsigter?  Armenien er beriget 
med et overvældende antal kirker, katedraler og klostre, hvoraf de 

fleste daterer sig tilbage til den armenske guldalder i det 9. og 10. årh. 
Helt givet kan en stor del af den vestlige verdens kirkearkitektur spores 
tilbage til denne region med den barske historie og den forfinede kultur. 
Georgien er et på en gang mystisk og romantisk land – indhyllet i myter 
og legender. Her fandt Jason det gyldne skind, her stjal Prometheus ild 
fra guderne og blev lænket til Kazbek bjerget og her langs Terek-floden 
levede det frygtløse stammefolk, Amazonerne. Tag med på en rejse under 
Kaukasus høje tinder ved Europas sidste skanse.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turistvisum til Armenien købes og 

udstedes på stedet (ca. kr. 400)
►Armenien og Georgien kan også 

besøges hver for sig (se mere på 
penguin.dk)

PRISEN INKLUDERER
3*** hoteller (12 nætter), guesthouse 
(2nætter) med fælles toilet og bad; 

halvpension(morgen- og aftensmad) 
fra morgenmad dag 2 til og med 

morgenmad dag 15; dansktalende 
turleder og engelsktalende 

lokalguide; alle transporter og 
entreer. 

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turistvisum er påkrævet. Vi klarer 

håndteringen!
►De mongolske veje er meget 

primitive – mange steder kun 
hjulspor. Kørslen kan være 
krævende

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; hotel (3 nt.), filttelte 
(9 nt.); helpension (undtagen i Ulan 

Bator og Irkutsk, hvor der kun er 
morgenmad); dansktalende turleder 
og lokal engelsktalende guide under 

hele turen 

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Afrejse til den armenske hovedstad 
Jerevan.
Dag 2. Tur til Echmiadzin, tidligere 
hovedstad og i dag landets religiøse 
centrum. Dagen domineres af  udsigten til 
Mt. Ararat (5165m), hvor Noah ifølge Biblen 
gik på grund med sin ark.
Dag 3. I dag besøger vi et af verdens 
største biblioteker Matenadaran. Bagefter 
udflugt til det imponerende Geghard kloster 
fra det 4. årh. 
Dag 4. Rundtur i Jerevan– vi besøger bl.a. 
kunstmuseet og et destilleri for den berømte 
armenske brandy.
Dag 5. I dag ser vi mindesmærket for det 
armenske folkedrab i 1915. Turen fortsætter 
til Amberd fæstningen, der ligger i 2300 m 
ved Armeniens højeste bjerg, Mt. Aragat 
(4090 m.) 
Dag 6. Vi kører sydpå til Khor Virab 
klosteret. Turen fortsætter gennem Selim 
passet, der siden silkekaravanerne har 
været den eneste farbare vej. Dagens 
endestation er den smukke Sevan sø.
Dag 7. Morgenen tilbringes ved Sevan, 
hvor et af Armeniens få fungerende klostre 
ligger. Vi besøger også den kendte ferieby 
Dilijan. Overnatning i Alaverdi. 
Dag 8. I dag kører vi til hovedstaden i 

Georgien, Tbilisi.
Dag 9. Tur til vindistriktet Kakheti og 
besøg hos en vinbonde. Frokost hos en 
kakhetiansk familie. Ankomst til Telavi om 
eftermiddagen.
Dag 10. Mtskheta er Georgiens religiøse 
centrum. Her ligger landets ældste kirker 
Jvari kirken (6. årh.) og Svetitskhoveli 
katedralen (11. årh.) Ad hærvejen når vi 
Ananuri, hvor et lille slot har den mest  
vidunderlige udsigt. Panoramaerne 
fortsætter på turen ad de høje kaukasiske 
bjergveje. Vores logi for natten er på 
skisportsstedet Gudauri i 2200m.
Dag 11. Vi kører gennem Truso-dalen. 
Der strækker vi benene et par timer i de 
pragtfulde dale og skove, der leder os til 
Gergeti Treenighedskirke med udsigt til Mt. 
Kazbegi (5047m). 
Dag 12. Turen går til Imereti provinsen, 
slutdestination er Kutaisi, Georgiens 
andenstørste by. 
Dag 13. Fra Kutaisi kører vi ad Silkevejen til 
Gori, Stalins fødeby og videre mod Tbilisi. 
Undervejs  besøges hulebyen Uplistsikhe, 
en af Kaukasus ældste beboelser, og 
engang en driftig handelsby på Silkevejen. 
Dag 14. Kort sightseeing om morgenen og 
kørsel tilbage til Jerevan. 
Dag 15. Afgang til København.

ARMENIEN OG 
GEORGIEN

MONGOLIET OG 
BAJKALSØEN
Følg i sporet på Marco Polo og andre opdagelsesrejsende på 

denne eventyrlige rejse rundt i Djengis Khans tidligere rige. Oplev 
Mongoliets fantastiske natur, fra Gobiørkenen til de store bjerg- og 

skovområder i Arkhangai provinsen. Kom med tæt på befolkningen i dette 
barske land, hvor temperaturen om vinteren kan falde til 50 minusgrader 
og fåre-, gede-, yakokse-, kamel- og ikke mindst hestehold stadig er 
livsgrundlag for de fleste. Vi skal overnatte i nomadernes traditionelle 
runde, hvide filttelte (ger) og besøge en lokal nomadefamilie, som vil 
indvie os i nomadernes traditioner. Som afslutning på turen flyver vi til 
Irkutsk i Sibirien og ser den enorme og enestående Bajkalsø.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Fly fra København.
Dag 2: Ankomst til Ulan Bator om 
morgenen. Indkvartering på hotel og 
byrundtur.
Dag 3: Start på ekspeditionens første 
del. Vi kører sydpå mod Gobiørkenen og 
overnatter undervejs i nomadernes runde 
filttelte.
Dag 4: Videre til hovedstaden i det sydlige 
Gobi Dalanzadgad. Indkvartering i ger - lejr.
Dag 5: Udflugt til Ørnenes Dal i et utroligt 
bjergområde midt i ørkenen. Tilbage til 
lejren.
Dag 6: Videre nordpå til Tsagaan Ovoo, 
hvor vi besøger det buddhistiske Ongiin 
kloster.
Dag 7: Turen går videre til den gamle 
hovedstad Karakorum (nuværende 
Kharkhorin).
Dag 8: Besøg i det kendte kloster Erdene 
Zuu i Kharkhorin. Bagefter videre til den 
varme kilde Tsenkher.
Dag 9: Videre vestpå mod Terkhiin Tsagaan 
Nuur søen, også kaldet Den Hvide Sø, 
hvor vi indkvarteres i filttelte ved siden af en 
nomadefamilie.
Dag 10: Vi følger nomadefamiliens 
dagligdag og tager også en udflugt til den 
udslukte vulkan Khorgo og til søen for en 
svømmetur.
Dag 11: Tilbage mod hovedstaden og 
civilisationen. Overnatning ved den smukke 
Ogii sø.
Dag 12: Ankomst til Ulan Bator om 
eftermiddagen. Indkvartering på hotel.
Dag 13: Fly Ulan Bator – Irkutsk. Udflugt til 
Bajkalsøen. Overnatning på hotel i Irkutsk. 
Dag 14: Afgang til København.
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I HJERTET AF 
SILKEVEJEN
”Alt hvad jeg har hørt om Samarkand er sandt – på nær det, at 

den er endnu smukkere end jeg havde forestillet mig.” Sådan 
sagde Aleksander den Store under sin erobring af byen 329 

f. Kr. På denne rejse besøger vi de vigtige karavanebyer på den gamle 
Silkevej Samarkand, Khiva, Bukhara. I støvet fra markedspladserne aner 
man karavanerne, som engang passerede forbi her på vej vestpå med 
silke og andre kostbarheder. Få andre steder i verden får man som her 
fornemmelsen af at stå midt i en forhistorisk civilisation. Et fortryllende 
skatkammer af islamisk arkitektur! På rejsen besøger vi også de to 
gamle sovjetrepublikkers hovedstæder, der for en stor del er bygget i 
karakteristisk sovjetisk stil. En anderledes og tankevækkende rundrejse.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turistvisum er påkrævet for begge 

lande og betales ved ankomst

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 3*** hotel inkl. 
morgenmad i Usbekistan og 
halvpension i Turkmenistan; 

dansktalende turleder samt lokal 
engelsktalende guide 

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Fly til Ashgabat (Turkmenistans 
hovedstad).
Dag 2: Ankomst tidligt om morgenen. 
Indkvartering på hotel. Herefter sightseeing.
Dag 3: Om formiddagen fortsætter vi med 
at udforske Ashgabat. Om eftermiddagen 
går turen til det antikke Nisa Fort i 
nærheden af Ashgabat.
Dag 4: Med fly til Dashoguz, hvorefter vi 
krydser over grænsen til Usbekistan og 
fortsætter til Museumsbyen Khiva.
Dag 5: Sigthseeing i Khiva – en vigtig 
handelspost på Silkevejen allerede i 
det 8. århundrede. Byens historiske 
centrum, som i dag er frilandsmuseum, 
er omgivet af høje bymure og spækket 
med moskeer, mausoleer, paladser, 
minareter og ikke færre end 16 madrasaer 
(koranskoler.) Khiva er berømt for sine 
tæpper og smykker, og ikke mindst for sin 
billedskærerkunst, der udstilles på byens 
døre, søjler og skodder.
Dag 6: I dag kører vi til byen Bukhara. ca. 
600 km.
Dag 7: Sightseeing i Bukhara - 
Centralasiens helligste by. Den høje Kalan 

minaret var ledestjerne for karavanerne, 
når de stred sig gennem ørknen. I centrum 
knejser bygningerne til vidne om fortidens 
højt udviklede byggekunst og Turkiske 
mosaikker glimter stadig på de gamle 
moskeer og madrasaer.
Dag 8: Transfer til Nurota. Kamelridning om 
eftermiddagen. Overnatning i ger-camp i 
traditionelle filttelte.
Dag 9: Kamelridning om morgenen. Om 
eftermiddagen kører vi til Samarkand.
Dag 10: I Samarkand – Østens Perle. 
Hele dagen er afsat til at gå på opdagelse 
i denne vidunderlige by, hvor vi bl.a. skal 
se Registan Pladsen og Bibi Khanym 
Moskeen. 
Dag 11: Turen går videre til Tashkent - 
centralasiens største by og Usbekistans 
hovedstad. Sightseeing i Tashkent. Efter et 
jordskælv i 1966 blev byen genopbygget 
i sovjetisk stil, men byen byder også på 
ældre seværdigheder som f.eks. Barak-
Khans madrasa (16.årh.) eller Alisher Navoi 
Operaen, Usbekistans finkulturelle stolthed.
Dag 12: Sightseeing om morgenen. 
Eftermiddagen til fri disposition.
Dag 13: Afgang til København.
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Udforsk Kina - den autentiske kultur, skønhed og mystik i dette 
enorme land. På denne rejse skal vi besøge byen kejsernes by, 
Beijing, Nationalhistorisk museum i Xian og det arkitektoniske 

vidunder - Shanghai. Hver by har sit eget liv og sin egen charme, der vil 
fortrylle dig. Du vil aldrig glemme den fornemmelse som kontrasterne i 
Beijing giver - en by med tre tusinde års historie og hvorfra 34 kejsere 
styrede landet og samtidig en moderne by, der konkurrerer med de 
største metropoler i verden i dag. I Xian synker du ned i historien og 
bliver fortrolig med byens gamle kulturelle og historiske steder. Og når 
du stiger ud på togstationen i Shanghai, vil du opdage en anderledes 
moderne og fashionabel by med det 21. århundredes vitalitet samtidig 
med at du i de mange smalle gader og stræder, i de små traditionelle 
forretninger og restauranter stadig kan opleve lidt af det gamle Shanghai. 
Tag med os på dette eventyr!

VÆRD AT VIDE
►Turistvisum er påkrævet. Vi klarer 

håndteringen!
►På toget rejser vi i 4-personers 

sovekupéer.
►Det er muligt at kombinere 

turen med en rejse med den 
Transsibiriske jernbane (se s.23).

PRISEN INKLUDERER
3* hoteller (4 nætter); morgenmad 
dag 3, 4, 5, 6, 8; alle transporter; 

togbilletter (4-personers sovekupeer); 
dansktalende turleder og 

engelsktalende lokalguide, entreer. TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Afrejse fra Denmark. 
Dag 2: Ankomst Beijing. Besøg i det 
storslåede og farverige Himlens Tempel, 
som er Kinas største tempelkompleks. 
Transfer til hotellet.
Dag 3: I dag skal vi til et af verdens 
største bygningsværker Den Kinesiske 
Mur, der som en drage snor sig 6700 km 
gennem ørkener, græsland, bjerge og 
plateauer. Herfra besøges Minggravene 
og Den Hellige Vej med imponerende 
stenskulpturer. Om aftenen ser vi akrobatik.
Dag 4: Vi fortsætter rundturen med 
Tian'anmen Pladsen bedre kendt som Den 
Himmelske Freds Plads, der er den største 
åbne plads i verden. Bagefter besøger vi 
Den Forbudte By og Sommerpaladset med 
den imponerende kejserlige have. Om 
aftenen stiger vi ombord i nattoget til Xian.
Dag 5: Fra stationen kører vi til hotellet, 
hvor vi spiser morgenmad. Herefter starter 
vores sightseeing med Wild Goose Pagoda 
- symbolet på det gamle Xian. Vi fortsætter 
til bymuren, der er den mest komplette 
bymur bevaret i Kina, og et af de største 
antikke forsvarssystemer i verden. Om 
aftenen skal vi opleve det berømte Tang 

danse og musik show.
Dag 6: I dag skal vi først besøge Kinas 
ældste kursted Huaqing. Næste stop er 
Terracottahæren, den mest betydningsfulde 
arkæologiske udgravning i det 20. 
århundrede. Nattog til Shanghai.
Dag 7: Ankomst Shanghai og transfer til 
hotel. Dagens første sightseeing stop er tv-
tårnet Orientens Perle, der med enestående 
arkitektur kombinerer den ultra-moderne 
stil og teknologi med gamle arkitektoniske 
detaljer. Næste stop er Jade Buhhda 
Templet, som imponerer med to kostbare 
buddha statuer i jade. Sejltur på Huangpu 
floden.
Dag 8: Vi starter vores dag med et besøg 
i Museum for byplanlægning. Her får vi et 
indtryk af, hvordan de største kinesiske 
byer så ud før i tiden, og vi får et glimt 
af byplanerne for fremtiden. Næste stop 
er Yuyuan haven; fortryllende med al 
sin enestående skønhed. Vi mærker 
atmosfæren i en ægte kinesiske by i den 
gamle bydel efterfulgt af en fristende 
overflod af varer langs Nanjing, shopping 
gade No.1 i Kina. Nattog tilbage til Beijing.
Dag 9: Transfer fra stationen til lufthavnen 
for hjemflyvning.

DET BEDSTE AF KINA I BEIJING, 
XIAN OG SHANGHAI
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Sneleoparder, bjergtinder på over 7000 meter og et særpræget 
nomadeliv trækker rejsende til det lille bjergland Kirgisien. 
Hele 97 % af landets samlede areal består af bjerge, så 

kløfterne og bjergpassene har en enorm betydning for den kirgisiske 
nomadebefolkning. På Marco Polos tid gik nogle af Silkevejens mange 
ruter via de kirgisiske bjergpas i øst til Silkevejens knudepunkt, Kashgar, 
i det vestlige Kina. Vi rejser rundt i det centrale og østlige Kirgisien og 
gør ophold bl.a. ved de pragtfulde bjergsøer Issyk Kul og Son Kol og i 
den gamle karavaneby Tash Rabat. På denne anderledes rundrejse møder 
vi den uforandrede kirgisiske nomadekultur på tæt hold, smager på den 
traditionelle hoppemælk, overnatter i de typiske jurter og oplever den 
fascinerende natur til fods eller til hest.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turistvisum er påkrævet
►Mulighed for ridning mod betaling 

på sted
►Mulighed for forlængelse af 

turen med et par dage i Tajikistan 
(venligst tjek penguin.dk)

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; hotel (4 nt.) 
pensionat (3. nt.) jurte (4 nt.); 

helpension; lokal engelsktalende 
guide samt dansktalende turleder; 

entreer under udflugter 

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Vær forberedt på, at i Iran skal 

kvinder være mere eller mindre 
tildækkede

►Vi besøger shiitternes hellige by 
Qom

►Turistvisum påkrævet

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 3*** hoteller inkl. 

morgenmad; dansktalende turleder 
og lokal engelsktalende guide under 

turen; entreer ifølge program 

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Fly via Istanbul til hovedstaden 
Bishkek.
Dag 2: Ankomst tidligt om morgenen. 
Byrundtur. Vi besøger bl.a. Det Historiske 
Museum og Kunstmuseet. 
Dag 3: Kørsel til Chon-Kemin Nationalpark 
på grænsen til Kazakhstan. Gode 
muligheder for vandring, kørsel i 
hestevogn eller besøg hos en lokal familie. 
Dag 4: Vi drager østpå til den store 
Issyk Kul-sø, der til trods for sin høje 
beliggenhed aldrig fryser til. Man kan bade 
i søen. Vi overnatter i landsbyen Tamchi 
ved søens nordlige bred.
Dag 5: Længere østpå til den fredelige 
by Karakol, tæt på Kirgisiens højeste 
bjerg Peak Pobeda (7436 m). Vi besøger 
bl.a. frilandsmuseet for stenudskæringer 
(petroglyffer), bazaren og byens 
karakteristiske pagodeformede moske. 
Herefter udflugt til Altyn-Arashan dalen, 
der har Peak Palatka som majestætisk 
bagtæppe.
Dag 6: Jety-Oguz kløften. Her kan 
man vandre eller ride. Videre til Tosor. 

Indkvartering i jurter.
Dag 7: Transfer til landsbyen Kochkor, 
kendt for produktion af traditionelle 
Shyrdak-tæpper. Vi besøger også det 
lokale museum, der bl.a. udstiller en jurte 
med plads til 50 personer. Hvis vejr og 
veje tillader det, kan udflugt til Dead Lake 
arrangeres.
Dag 8: Videre op i bjergene til den 
storslåede Son-Kul sø, som på alle sider 
er omgivet af sneklædte bjerge, og frodige 
enge. Vi overnatter i jurter. 
Dag 9: Turen går sydpå via Naryn til Tash 
Rabat. Vi ser byens fæstning fra 900-tallet, 
og senere er der mulighed for at besøge 
den lokale yak-farm. Ridning i området er 
et andet alternativ.
Dag 10: Udflugt til Tash Rabat 
Caravansaray og derefter tilbage til Naryn, 
der strækker sig mellem stejle klipper 
langs floden af samme navn. Indkvartering 
i Yurt Inn.
Dag 11: Tilbage til Bishkek.
Dag 12: Besøg på Osh basar. Dagsudflugt 
til Ala Archa Nationalpark med vandring og 
picnic.
Dag 13: Afgang til København.

KIRGISIEN - PARADIS I 
BJERGENE

DET KLASSISKE 
PERSIEN
En kulturrejse, der præsenterer dig både for et moderne Iran, og 

et eventyrligt, ældgammelt Persien. I mere end tre årtusinder har 
Persien spillet en central rolle for græske, arabiske, mongolske, og 

tyrkiske invasioner, og har således påvirket landets kultur på filosofiske, 
kunstneriske, videnskabelige og religiøse områder. Vi følger i fodsporene 
på nogle af historiens største ledere: Alexander den Store, Djengis 
Khan, Tamerlane, og kan kun forbløffes over dynastiernes arkitektoniske 
snilde. På rejsen rundt i Iran, passerer vi utrolige landskaber: ufrugtbare 
områder, trøstesløs ørken, grønne opdyrkede arealer, og om foråret ved 
oaserne - blomster i alverdens farver. Vi besøger fire byer af markant 
kulturel og historisk betydning: Teheran – Irans moderne metropolis; 
Shiraz – byen med de mange roser og poesi; Persepolis – Persiens 
oldtidshovedstad; og Isfahan – Orientens Firenze.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Afrejse til Teheran. 
Dag 2: Ankomst tidligt om morgenen 
og transfer til hotellet for indkvartering. 
Byrundtur med besøg på Teherans 
Tæppemuseum, og Nationalmuseet Iran 
Bastan. Om eftermiddagen, rundvisning 
på Golestan (Rosehaven Paladset). 
Indenrigsfly til Shiraz og transport til hotel.
Dag 3: Shiraz er Irans litterære centrum. 
Her fødtes to af Irans mest populære 
digtere, Hafiz og Sa´adi. Vi gør et stop 
ved Shiraz’ bymur, og fortsætter til 
Persepolis, som er Irans mest imponerende 
arkæologiske område. Det var her, 
legendariske Darius den Store i 512 f.kr. 
grundlagde sin hovedstad, og gjorde den 
til ramme om religiøse begivenheder. I 
330 f.kr. invaderede Alexander den Store 
Persepolis, og lagde byen i ruiner. Vi 
stopper ved Kongegravene, hvor Darius 
1. og hans efterfølgere ligger begravet. 
Retur til Shiraz og byrundtur hvor vi ser 
de karakteristiske huse og stræder og den 
livlige basar. Vi besøger også mausoleet 
over digteren Hafiz.
Dag 4: Dagens etape er Isfahan. På turen 
gennem ørkenen, besøger vi ruinerne af 

Pasargadae – Achaemenid dynastiets 
hovedstad. Udformningen af disse paladser 
og haver fik fundamental betydning for 
udviklingen af klassisk persisk kunst 
og arkitektur, og er under UNESCOs 
beskyttelse. Overnatning i Isfahan.
Dag 5: Isfahan imponerer med sine 
turkisfarvede kupler og yndefulde arkitektur. 
Vi begiver os ud på en byrundtur, som 
tager os til den Kongelige Plads – Naghsh-
e-Jahan Square, en af verdens største 
pladser, og Ali Qapu Paladset, hvor 
kongens gæster fra balkonerne kunne nyde 
polokampene nede på pladsen. 
Dag 6: Byrundturen i Isfahan fortsætter 
med besøg på Hasht Behesht Paladset 
fra 1700-tallet, hvis fire portaler er 
smukt dekorerede med udskæringer og 
mosaikker. I den armenske bydel ser vi 
Vank Katedralen, og senere de historiske 
broer Si-o-Seh Pol og Pol-e Khaju – et 
enestående bygningsværk fra 1650 med 
arkader i to etager og en pavillon midt på. 
Dag 7: I dag går turen tilbage til Teheran. 
På tilbagevejen stopper vi i Kashan, og i 
den hellige by Qom – et af Irans helligste 
steder. Om aftenen, afskedsmiddag på 
traditionel restaurant.
Dag 8: Afrejse til København.
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Dette hjørne af det østlige Himalaya har en masse at byde på. 
Bhutan har en unik tiltrækningskraft, idet det er næsten uberørt 
af vestlig påvirkning og er et af den tibetanske buddhismes 

sande hjem. Sikkim er kendt for sin flora og de mange buddhistiske 
klostre, inklusiv Rumtek, Labrang og det sjældent besøgte Phodang med 
deres fine samlinger af malerier og historiske levn. Darjeeling, 2000 m 
over de bengalske sletter, er omgivet af teplantager og er den typiske 
bjergstation; let falmet, men stadig et livligt centrum for de forskellige 
bjergfolk. Udsigten fra Tiger Hill ved solopgang er en af de mest 
imponerende i Himalaya med den store knude ved Kanchenjunga, der 
dominerer den nordlige horisont.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turistvisum behøves til både 

Indien og Bhutan, vi klarer 
håndteringen

►Programmet er fysisk krævende 
med adskillige vandreture og 
køreture på flere timer

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 5 nætter i Indien; 

6 nætter i Bhutan; helpension 
(fra aftensmad dag 2 til og med 

morgenmad dag 13); lokal 
engelsktalende guide; dansktalende 
turleder; entréer; fly Delhi-Bagdogra 

og Paro-Delhi

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 3*** hoteller 

med morgenmad; middag dag 
3; dansktalende turleder og 

engelsktalende guide; entreer jf. 
program.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Fly fra København til Delhi
Dag 2: Efter ankomsten fra København 
flyver vi til Bagdogra og kører siden hen 
med bus til Darjeeling, en by, der er bygget 
på en bjergryg omkring 2300 m over havet.
Dag 3:  I dag besøger vi Yigacholing 
Ghoom-klostret, Himalaya-
bjergbestigningsinstituttet, den zoologiske 
park, centret for pandaopdræt og den 
nærmeste tehave.
Dag 4: I dag rejser vi i op til 7 timer 
langs Teestafloden, gennem tehaver og 
gårde, der ligger på terrasser, til Pelling 
i Vestsikkim. Vi besøger det berømte 
Pemayangtse-kloster og vandrer til 
Sangacholing-klostret og til ruinerne af 
Rabdentse-paladset.
Dag 5: Tidligt om morgenen starter 
vi dagens ca. 7-timers tur gennem 
Sikkims berømte gyldne ris- og 
kardemommemarker til Gangtok (1.870 
m), provinsens eventyrhovedstad. 
Dag 6: Tur med sightseeing i Gangtok. 
Vi besøger bl.a. Namgyal Institut for 
Tibetologi, direktoratet for håndværk, 
Enchey Kloster med mere.
Dag 7: Vi kører til Phuentsholing lige på 
den anden side af grænsen mellem Indien 

og Bhutan. 
Dag 8: Vi fortsætter til hovedstaden 
Trimphu. På vejen kan man opleve mange 
forandringer i bevoksningen og klimaet fra 
tropiske til subtropiske til alpine skove. 
Dag 9: I dag inkluderer vores sightseeing 
kunsthåndværksskolen, instituttet 
for traditionel medicin og Chorten-
mindet, bygget i 1974. Vi ser traditionel 
papirfremstilling og besøger det zoologiske 
minireservat.
Dag 10: Køretur til Punakha gennem 
Dochula-passet, 3150 m over havet. 
Frokost i Punakha og sightseeing med et 
besøg til udsøgte Punakha Dzong borg, 
som regnes for Bhutans gamle hovedstad. 
Bagefter vandrer vi til Khamsum Yuelley 
Namgyel Chorten.
Dag 11: Køretur tilbage til Paro. Om 
eftermiddagen besøger vi Bhutans 
nationalmuseum, Paro Dzong og går ned 
over cantileverbroen, som fører os ned til 
centrum af Paro. 
Dag 12: Efter tidlig morgenmad vandrer vi 
til et af klostrene udenfor Paro.
Dag 13: Fly fra Paro til Delhi. Afhængig af 
flytiderne tager vi et aftenfly til København 
eller overnatter i Delhi og flyver hjem 
dagen efter.

BHUTAN, 
SIKKIM & DARJEELING

MED PASSION FOR 
INDOKINA
Dette er en kulturel rundrejse, 

der viser både det moderne 
Thailand, Cambodja og 

Vietnam og de antikke rester af 
det gamle Khmer-imperium og det 
thailandske monarki. En rundrejse 
i Indokina er en rejse til nogle af de 
mest fjerntliggende og naturskønne 
områder i det sydlige Asien. Denne 
rejse i Østen bliver et minde for 
livet.

DAG 1 - 6: THAILAND
Den thailandske hovedstad Bangkoks 
glorværdige historie hænger sammen med 
Chakri-dynastiet, der stadig hersker, men 
ikke længere regerer i Thailand. Vi starter 
vores rejse ved at besøge kongepaladset  
Grand Palace, den storslåede Wat Phra 
Kaew og Vimarnmek-museet bygget af 
kong Rama V. Det er fascinerende at 
udforske tempelruinerne i Ayutthaya, Siams 
gamle hovedstad,  f.eks. Wat Phra Si San 
Phet templet, der blev brugt som royalt 
tempel af flere konger. Vi tager til Khao Yai 
National Park, der er et af verdens bedste 
steder at udforske tropiske skove og det 
vilde dyreliv. Denne spændende tur ender 
ved Heaw Suwat-vandfaldet. Mulighed for 
en kort vandretur (1,5 km) til Nong Pat Chi 
vildt-observationstårnet. På femtedagen 
forlader vi Khao Yai National Park for at 
besøge Aranyaprathet, den travle by på 
grænsen mellem Thailand og Cambodja.

DAY 7 – 11 CAMBODJA
Vi ordner grænseformaliteterne og rejser 
ind i Cambodja. Siem Reap er vores 
base og udgangspunktet for besøget i 
de verdenskendte templer i den antikke 
by Angkor, som var hovedstaden i det 
magtfulde Khmer-imperium fra 802 til 
1350. Vi kører i retning af det arkæologiske 
område og besøger Sydporten  Angkor 
Thom, det imponerende Bayon tempel, 
Royal Enclosure, Phimeanakas, 
Elefanternes terrasse og Kong Lepers 
terrasse. Også jungletemplet Ta Prohm 
er et utroligt syn som vi skal se nærmere 

på samtidig med at vi ser nogle af de 
nærliggende templer herunder Banteay 
Kdei, SRA Srong, Ta Keo, Thommanon og 
Chau Say Tevado. Vores næste destination 
er Phnom Penh en halv dags buskørsel fra 
fra Siem Reap. Vi ser os omkring i denne 
dejlige by med Tuol Sleng fængselsmuseet 
og Choeung Eks berygtede udrydningslejr 
"Killing Fields”. Bagefter går vi ombord i en 
ekspresbåd, der på Mekong-floden skal 
føre os til Vietnam.

DAG 12 – 16 VIETNAM
Den fascinerende sejltur på Hau-floden 
er en perfekt måde at starte vores 
udforskning af Vietnam. Vi besøger en 
fiskefarm og en lille muslimsk landsby 
beboet af Cham-folket, det hellige Ba 
Chua Tempel og det nærliggende Tay An 
Sanctuary. Vi får lejlighed til at udforske 
delta-regionen nærmere og passerer de 
endeløse ris-marker omkranset af palmer 
og frugtplantager. Vi skal opleve kanalerne, 
der er godt fyldt op af både og rispramme. 
Mekong Delta er hjemsted for mange 
travle flydende markeder – et af dem er 
Cai Rang som vi skal besøge. Herfra 
rejser vi ad landevejen til Ho Chi Minh og 
gør holdt undervejs ved den smukke Ving 
Trang Pagode og Saigon Chinatown, lokalt 
kaldet Cho Lon. Vi skal besøge det utrolige 
underjordiske Cu Chi-tunnelsystem, som 
blev bygget af vietnamesiske krigere under 
deres lange kampe for uafhængighed. Vi 
følger op på dette med et besøg i Jade 
Emperor Pagoda og Ben Thanh-markedet, 
hvor alt er til salg! 
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Nordkorea er et isoleret og kontrastfyldt land. Det har længe været 
stort set umuligt for vestlige turister at rejse hertil, men landet 
åbner langsomt op for turister i nogle afgrænsede områder. 

På denne rundrejse besøger vi den demilitariserede zone, der med et 
sætter os tilbage til tiden med den kolde krig. På turen følges vi af en 
nordkoreansk guide, der er udpeget af regeringen, og som viser os alt 
det smukkeste og mest storslåede ved landet. Der er et meget udvidet 
udflugtsprogram, hvor vi kommer rundt i både filmstudier, kunst- og 
krigsmuseer, ginseng-marker og meget mere. Oplev et af verdens absolut 
mest kontroversielle lande, den nordlige del af Korea.

Denne fantastiske tur tager os igennem et af Afrikas smukkeste 
områder. Ældre end man kan forestille sig - Etiopien er et land af 
kontraster og ekstremer; et land med fjerne vilde steder. Mange 

mennesker besøger Etiopien - eller håber at gøre det en dag - på grund 
af den fantastiske måde hvorpå fortidens historiske traditioner er blevet 
bevaret på. Og den ortodokse etiopiske kirkes ceremonier og ritualer 
åbner ganske vist et vindue til det gamle testamentes autentiske verden. 
I intet andet land er det muligt at blive transporteret så dramatisk tilbage i 
tiden eller med en sådan frihed at deltage i en arkaisk trosretnings hellige 
ritualer.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Bemærk at programmet er 

foreløbigt. Der kan forekomme 
ændringer

►Kinesisk og nordkoreansk 
visum er påkrævet. Vi klarer 
håndteringen!

PRISEN INKLUDERER
3*** hotel med morgenmad i 

Beijing; 3*** hotel med helpension 
i Nordkorea; alle transporter; 
lokal engelsktalende guide og 

dansktalende turleder

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Du kommer til at besøge byen 

Lalibela - verdens 8. vidunder

PRISEN INKLUDERER
Al transport; helpension (Dag 
2. – Dag 13.); indkvartering i 

dobbeltværelse med eget bad og 
toilet; dansktalende turleder og lokal 
engelsktalende guide; alle entréer.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Afrejse fra København.
Dag 2. Ankomst til Beijing og indkvartering.
Dag 3. Fly fra Beijing til Pyongyang. 
Byrundtur, hvor vi bl.a. ser Triumfbuen, 
Mansu Hill med de enorme monumenter, 
Juche Ideas Tårnet samt monumentet for 
det koreanske arbejderparti. 
Dag 4. Besøg på Kumsusan Memorial 
Palace, Præsident Kim Il-Songs 
mausoleum, hvor landsfaderens 
jordiske rester i præserveret form ligger 
til udstilling. Herefter besøg på de 
koreanske filmstudier - Nordkoreas svar 
på Hollywood. Efter frokost kører vi til 
krigsmuseet, hvor den nordkoreanske 
version af Koreakrigen (1950-53) 
udstilles. På den imponerende Kim Il 
Sung plads besøger vi Grand People 
Study House, Nordkoreas største 
bibliotek og uddannelsescenter. Kørsel til 
Myohyangsan.
Dag 5. I Myohyangsan besøger vi 
det buddhistiske Pohyon tempel og 
International Friendship Exibition, en 
udstilling af gaver givet af udlændinge til 
Præsident Kim Il-Song og Kim Jong-Il. 
Herefter kører vi tilbage til Pyongyang.
Dag 6. Vi begynder dagen med et besøg i 
Kim Il-Songs fødested Mangyondae. Efter 
frokost besøger vi det amerikanske 1000 
ton tunge spionskib USS Pueblo, der blev 
kapret af Nordkorea i 1968. Vi forsætter 
dagen i Moranbon parken beliggende 

på Moran Hill med fantastisk udsigt over 
Pyongyang, hvor koreanerne ynder at 
tilbringe en fridag. Inde i parken ser vi 
monumentet over den sovjetiske hær. 
Dag 7. Udflugt til byen Nampo, West Sea 
dæmningen og det tilhørende museum. På 
vejen tilbage til Pyongyang vandrer vi lidt 
ud på Renjak bjerget. Udflugt til Kaesong, 
som var Koreas hovedstad frem til det 
15. århundrede og i dag et centrum for 
dyrkning af ginseng. 
Dag 8. Tidlig morgenmad, hvorefter vi 
bevæger os ind i den demilitariserede zone 
og byen Panmunjom. Vores guidestyrke 
forøges med adskillige nordkoreanske 
embedsmænd. Sammen inspicerer vi den 
demilitariserede zone og Militærmuseet på 
den 38. breddegrad. Inden frokost er der 
endnu et museum på programmet: Koryo 
Dynasti Museum i Kaesong. Herefter 
vender vi atter næsen mod Pyongyang. 
Dag 9. Efter morgenmaden, transport til 
stationen og afgang til Beijing. Overnatning 
i toget.
Sightseeing: togbroen over Yalu-floden 
udgør grænsen til Kina. Fra broen har vi 
udsigt til en anden bro, der blev ødelagt i 
den koreanske krig. Kina genopbyggede 
sin halvdel af broen, hvorimod Nordkorea 
bevidst lod de ødelagte bropiller stå som 
monument over den koreanske krig.
Dag 10. Ankomst til Beijing.   
Dag 11. Hjemrejse.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Afrejse til Addis Abeba i Etiopien.
Dag 2. Ankomst tidlig om morgenen. 
Køretur op til den vestlige kant af 
Great Rift Valley og derefter videre til 
byen Kombolcha (1842-1915m over 
havoverfladen). 
Dag 3. Vi kører til Lalibela. Undervejs 
besøger vi Genete Mariam klippe-kirken.
Dag 4. Vi besøger Lalibela - Vi ser de 13 
kirker, som er hugget ud af massiv rød 
vulkansk klippe. Nogle er helt gemt i dybe 
render, mens andre står i åbne udgravede 
huler. Et antal komplekse tunneler og 
smalle passager forbinder kirkerne. 
Dag 5. Kørsel til Alamata, Korem, 
Maichewand og Mekele. Vi skal bruge hele 
dagen til at dække denne tur (314 km). 
Landskabet er tørt, men visuelt meget 
flot. Et langt stykke følger den snoede 
vej Tekezeflodens imponerende flodleje. 
Tekeze er en af Etiopiens vigtigste floder.
Dag 6. Tur fra Mekele til Adigrat. Byen 
regnes for en strategisk vigtig passage til 
Eritrea og det Røde Hav. På vejen besøger 
vi de smukke Tigray-kirker, som er hugget 
ud af klippen. 
Dag 7. Rejse til Axum. På vejen ses Debre 
Damo-klostret - den ældste kirke i Etiopien. 
Ad en vej med smuk udsigt ankommer vi til 
Yeha, hvor vi besøger månetemplet.
Dag 8. Heldagsekskursion i Axum. Vi 

besøger det arkæologiske museum, 
Zion-katedralen, hvor det siges, at 
den oprindelige pagtens ark findes, 
steleparken, hvor den storslåede stenblok 
har stået siden det tredje århundrede, 
Ruinpaladset og Dronning Shebas bad.
Dag 9. Køretur fra Axum til Gondar: Vejen 
går over bjerge med utæmmet skønhed 
og løber langs med Simienmassivets 
nationalpark.
Dag 10. Gondar, den gamle etiopiske 
hovedstad og hjem til et antal kejsere og 
konger rummer også adskillige flotte kirker.
Dag 11. Køretur om morgenen ud for 
at se Blå Nil-vandfaldene. Bådtur om 
eftermiddagen på Tanasøen for at besøge 
øen med URA Kidane Mihret-klostret på 
Zeguehalvøen. Derefter til Bahir Dar, 
hovedstaden i National-regionalstaten 
Amhara.
Dag 12. Køretur fra Bahir Dar til Debre 
Markos. Nyd landskabet langs ruten. 
Her finder du Markoskirken (Sankt Mark) 
fra det nittende århundrede med dens 
blege, men smukke malerier af scener fra 
bibelsk og religiøs historie. Aftensmad og 
overnatning i Debre Markos.
Dag 13. Vi kører til Addis Abeba og nyder 
den betagende Blå Nil-kløft, som krydser 
den rullende Shewan-højslette.
Dag 14. Afgang fra Addis Abeba.

NORDKOREA
ETIOPIEN - ÆLDRE END 
MAN KAN FORESTILLE SIG
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En kontrastfyldt og eventyrlig rejse til verdens 4. største ø. Øens 
unikke dyre- og planteliv gør den til en stor naturpark med 
halvørken og savanne, frodige bjergområder, hvide sandstrande, 

jungle og regnskove – en naturrigdom, der ganske enkelt ikke 
findes magen. Fra millionbyen Tana, som malagiserne kalder deres 
hovedstad, bevæger vi os ud i et landskab i alle farver. Fra rismarkernes 
grønne nuancer, der spejler sig i septembersolen til de rødlige 
sandstensformationer i de ørkenlignende landskaber mod syd. De sidste 
dage tilbringes ved de hvideste sandstrande med at windsurfe, snorkle 
eller med afslapning ovenpå en rundrejse i et land med en ufattelig 
naturrigdom.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turen er ikke egnet for 

gangbesværede. Medbring 
vandresko

►2 dage ved Anakaos sandstrande
►Turistvisum udstedes ved ankomst

PRISEN INKLUDERER
12 nætter på 2*/3* hotel med 

halvpension (dog ingen middage dag 
1, 3 og 13); transport; dansktalende 

turleder og engelsktalende 
lokalguide; entreer til nationalparker 
og reservater; indenrigsfly fra Tulear 

til Tana.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Besøg i en maasai-landsby i 

Kenya
►Tur til „menneskehedens krybbe” 

i Tanzania

PRISEN INKLUDERER
Al transport til og fra lufthavnen; 3*** 
hotel i Nairobi; 3*** hytter (dag 2-7); 

camping (dag 8-9); fuld forplejning fra 
morgenmad dag 2 til morgenmad dag 

10; entré til parker; safariture ifølge 
program; lokal engelsktalende guide; 

dansktalende turleder; behandlet 
drikkevand.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Fly fra København til 
Antananarivo(Tana) via Paris. Transfer til 
hotel.
Dag 2: Vi kører til Perinet; en tur på ca. 3 t. 
Vi passerer først ris- og grøntsagsmarker, 
og umiddelbart efter byen Mandraka 
begynder regnskoven at vise sig. Besøg i 
Peryeras Reptile Park. 
Dag 3: I dag besøger vi regnskoven. 
Morgenstunden er det bedste tidspunkt, 
hvis man vil opleve den store lemur, 
indrien, såvel som det store fugleliv. 
Perinet er det mest besøgte reservat på 
øen, og floraen og faunaen her har gjort 
den østlige del af øen berømt. Herfra kører 
vi tilbage til Tana. 
Dag 4: I bus kører vi mod Antsirabe, men 
først gøres holdt ved det lokale marked. 
Besøg ved Andr Aikiba kratersøen. 
Antsirabe er kendt for sine rickshaws. 
Dag 5: Efter morgenmaden kører vi til 
Ranomafana, berømt for sit naturreservat, 
der imponerer enhver besøgende med 
de utallige endemiske flora og fauna 
arter. Undervejs gøres holdt i Ambositra 
og ved det kendte træskærer-værksted 
Zafimaniry. 
Dag 6: Guidet tur i Ranomafana 
Nationalpark på jagt efter planter, fugle 
og lemurer. Området byder på pragtfulde 
udsigter over bjergkæden. Om natten går 
vi på opdagelse i nationalparken for at 

opleve mørkets dyreliv (mouse lemur og 
striped civet) - 1,5 t. 
Dag 7: Turen fortsætter mod syd. Vi gør 
holdt ved Ambalavao - en lille landsby på 
grænsen mellem højlandet og syden. På 
vejen er der besøg i reservatet Anja med 
de ringhalede lemurer. 
Dag 8: Fra Ranohira udgår alle 
ekspeditioner til Isalo National Park. 
Massivet har masser af tilbud, og vi tager 
på en vandretur i parken til en naturlig pool 
(piscine naturelle). 
Dag 9: Om morgenen tager vi på 
vandretur i Canyon des Makis - 17 km 
kørsel fra Ranohira. Efter frokosten 
fortsætter vi mod Tulear. På vejen ser vi 
forunderlige baobabtræer inklusive den 
største baobab på øen og de mystiske 
Mahafaly grave. 
Dag 10: Sejlads til halvøen Anakao syd 
for Tulear. Besøg i den lille og maleriske 
fiskerby Vezo.
Dag 11: Udflugt til Nosy Ve øen 4 km vest 
for Anakao i Mozambique-kanalen. Øen 
er berømt for de hvide sandstrande og 
den fantastiske bestand af farvestrålende 
tropiske fuglearter. 
Dag 12: Fridag i Anakao. 
Dag 13: Transfer til Tulear og indenrigsfly 
til Antananarivo (ca. 1t). Resten af dagen 
og aftenen på egen hånd i Tana.
Dag 14: Dagen er dårlig begyndt, før vi 
sætter kursen mod Europa. Med fly til 
Paris og videre til København.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Fly til Nairobi, Kenya. Efter 
ankomst, transport til hotellet.
Dag 2: Afgang tidligt om morgenen 
gennem Athi-sletterne, på vej mod syd til 
Amboseli National Park ved udløberne fra 
Kilimanjaro. To dages iagttagelse af vildt 
i denne storslåede park med en chance 
for at fotografere gnu, zebra og giraf med 
Kilimanjaro som imponerende baggrund. 
Amboseli er bedst kendt for dens store 
elefantflokke.
Dag 3: Endnu en dag i Amboseli, besøg i 
en traditionel maasai-landsby, hvor vi lærer 
om det daglige liv hos maasai-stammen.
Dag 4: Tidligt om morgenen kører vi til 
Ngorongoro-naturbevaringsområdet - hjem 
til „menneskehedens krybbe”. Frokost 
serveres i byen Arusha. Efter frokost 
fortsætter vi til Ngorongoro. 
Dag 5: En dag med imponerende 
safari. Krateret huser en af de største 
koncentrationer af vilde dyr. En picnic-
frokost serveres efterfulgt af mere safari, 

før vi tager op ad kraterets side.
Dag 6: Vi kører til Olduval-kløften for kort 
at besøge resterne af en forhistorisk mand 
- „nøddeknækkeren”. Vores tur fortsætter 
til verdens mest berømte park - endeløse 
sletter med kort og langt græs. Serengeti 
er kendt for dens store grupper af løver, 
geparder, flokke af vilde hunde og næsten 
en million gnuer. 
Dag 7: Vi bliver en dag til på Serengeti-
sletterne med safariture, der giver 
maksimal mulighed for at fotografere det 
mangfoldige dyreliv i dette tilsyneladende 
uendelige dyrereservat. 
Dag 8: Efter morgenmad tager vi 
til Lake Manyara og når frem ved 
frokosttid. Tid til at slappe af inden vores 
eftermiddagssafari. Lake Manyara huser 
mange fugle, elefanter, træklatrende løver, 
flodheste og bøfler. 
Dag 9: Om morgenen kører vi til Tarangire 
National park. Turen tager cirka en time og 
vi nyder en heldags safaritur.
Dag 10: Køretur til lufthavnen i Nairobi og 
hjemrejse.

MADAGASKAR – ET ISOLERET 
NATURPARADIS

BLIV INSPIRERET AF VILDNISSET 
KENYA OG TANZANIA

Hvad er dine første tanker, når du hører ordet „safari”? Uendelige 
savanner med gyldent græs, løver, der gaber i skyggen, giraffer, 
som yndefuldt bevæger sig omkring og travende flokke af gnuer? 

Og alt dette domineret af det majestætiske snedækkede Kilimanjaro og 
Serengetis vilde sletter, som dufter af frihed. Ja, I kommer til at opleve 
dette eventyr og endnu mere.
Amboseli National Park i Kenya indeholder et unikt økosystem med en 
mangfoldighed af vildt, som er let at opdage. Derudover er det hjem for 
det stolte og tapre maasai-folk. Vi kommer på besøg i en maasai-landsby, 
for at iagttage deres halv-nomadeliv, som er i nær overensstemmelse 
med naturens kredsløb og århundrede gamle traditioner. Tanzania, på den 
anden side, byder på en samling af naturfænomener - den forjættende 
smukke tinde Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, det enorme Ngorongoro-
kraters amfiteater og Serengetis sletter. Tanzania er også hjemsted for 
de ældste fund af mennesker og kaldes retmæssigt „menneskehedens 
krybbe”.
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Høj og slank mellem Stillehavet og Det Caribiske Hav ligger landet 
med de rige kyster, de talrige vulkaner og det fascinerende dyreliv. 
Vi har lavet en rundrejse fra kyst til kyst, i tre nationalparker, 

til lands, til vands og i svævebane med uforglemmelig udsigt til en af 
verdens mest aktive vulkaner. Et unikt klima betinget af den vulkanske 
geologi med gejsere og forkælende varme kilder. Vi skal vandre på 
vulkanerne Arenal og Rincón de la Vieja og i nationalparker, hvor der 
blandt meget andet findes ørne og bæltedyr, farvestrålende sommerfugle 
og papegøjer. I dette hjørne af verden er flora og fauna så mangfoldig, 
at Costa Rica ikke har sagt for meget med sloganet: grænseløs natur! 
Hvis du vil, kan du for et øjeblik lade naturens små og store mirakler få 
dig til at glemme den verden, du har lagt bag dig. Rejs med til et sandt 
afro-caribisk bountyland med skønne sandstrande, blå laguner og frodig 
regnskov.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Der er tid på egen hånd f.eks. til at 

dykke i koralrevene
►Et turistgebyr på ca.USD26 skal 

betales i lufthavnen ved udrejse
►Mulighed for individuel kør-selv 

ferie med lignende program – se 
venligst penguin.dk

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 3*** hotel (10 nt.) 
med morgenmad; dansktalende 
turleder og lokal engelsktalende 

guide; entreer under udflugter; sky 
tram; detaljerede kort over Costa 

Rica.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Turistvisum er påkrævet
►2 dage på egen hånd ved Cubas 

pragtfulde strande
►Besøg i Trinidad der er på 

UNESCO’s kulturarvsliste

PRISEN INKLUDERER
Al transport eg entréer.

Lokal engelsktalende guide og 
dansktalende turleder.

Indkvartering i 2-3* hoteller 
(halvpension i Havana. Helpension i 

Trinidad og Varadero)

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Afrejse med fly fra København. 
Ankomst til San José samme dag. Transfer 
til hotellet.
Dag 2: Afgang til Cahuita Nationalpark 
på den caribiske kyst er blot forsmag på 
den frodighed, der kendetegner denne 
del af Costa Rica. Blandt mangotræer 
og kokospalmer i landsbyen Cahuita er 
stemningen ægte afro-caribisk.
Dag 3: Guidet vandretur i Cahuita 
Nationalpark. Eftermiddagen er fri 
til at nyde de hvide sandstrande, 
kokospalmerne, eller måske dykke mellem 
koralrevene.
Dag 4: Vi tager ind i landet til La 
Fortunadistriktet, hvor vulkanen Arenal 
har hjemme. Vulkanen er blandt verdens 
mest aktive med daglige mindre eruptioner 
af rød lava, og området omkring den er 
udlagt til nationalpark. Overnatting i La 
Fortuna.
Dag 5: Dagen spenderes rundt Arenal. 
Fra ”Sky Tram” svævebanen, som er en 
slags sporvogn i højderne, er udsigten 
over Arenal vulkanen og nationalparken 
uforglemmelig. Nede på jorden igen, går 
vi en kortere tur i området. De varme og 
helsende mineralvandskilder ved Tabacon 

er en valgfri aftenaktivitet.
Dag 6: Vejen går nordvest på til Rincón 
de la Vieja Nationalpark. Parkens 
hovedattraktioner er dens mange sjældne 
plante- og dyrearter, gejsere, muddersøer 
og varme mineralvandskilder.
Dag 7: Vandring i nationalparken, hvor 
dyrelivet strækker sig fra cikader og 
sommerfugle, over ørne og papegøjer til 
bæltedyr og næsebjørne, ja endog pumaer 
er set her. Om eftermiddagen kan man 
vælge (mod ekstra betaling på stedet) at 
vandre, ride eller lade sig transportere i 
svævebane.
Dag 8: Vi sætter kursen mod 
Stillehavskysten og den charmerende 
fiskerby med de dejlige strande, 
Tamarindo. Klimaet i denne region kaster 
et utroligt varieret landskab af sig fra tæt 
regnskov til luftig løvskov.
Dag 9: Dagen er din egen til aktiviteter 
til lands, til vands eller i luften. Vi foreslår 
sejltur til de særlige mangrovetræer eller 
for de mere vovede: surfing!
Dag 10: Kørsel til San José. 
Eftermiddagen er på egen hånd.
Dag 11: Transport til lufthavnen: Afgang til 
København (ankomst den følgende dag).

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Fly til Havana via Paris. Ankomst i 
José Martí Lufthavnen og transfer til hotel. 
Grundlagt af spanierne i det 16.årh. som 
sidste mulighed for forsyninger for de 
spanske skibe, der forlod Den Nye Verden, 
er Havana siden vokset i rigdom, størrelse 
og betydning til den største by i både Cuba 
og Caribien.
Dag 2. Kort køretur til den gamle bydel og 
kernen i den oprindelige by, hvor vi skal 
på sightseeing til fods. Netop her finder vi 
charmen fra kolonitidens Havana.
Om eftermiddagen byrundtur med 
bus i det moderne Havana til Malecon 
Avenue, Revolutionspladsen, indgangen 
til Colon Kirkegården, hotel Nacional 
og dets Gallery of the Fame, Den 
Antiimperialistiske Tribune og Den 
Amerikanske Ambassade.
Dag 3. Kørsel til Playa Giron og Zapata 
halvøen. På vejen besøg i krokodillefarm 
og Aldea Taina, en genskabt indiansk 
Arawakan landsby. Om eftermiddagen 
besøger vi det lille museum ”Playa Giron”, 

der fortæller om invasionen i Svinebugten 
i 1961. 
Dag 4. Om formiddagen afgang til 
Trinidad. Byen var en af de første 
landsbyer grundlagt af spanierne. Byens 
velbevarede og smukke arkitektur er på 
UNESCO's kulturarvsliste. Tid på egen 
hånd i Trinidad.
Dag 5. Den største attraktion i Trinidad 
er utvivlsomt byen selv. En tur rundt i 
de brostensbelagte gader, de smukke 
pastelfarvede huse, plaza’er, kirker og 
paladser giver os mulighed for at synke 
hen i en fortryllende atmosfære. 
Dag 6. Afrejse til Varadero. På vejen 
besøges Cubas dybeste og stadig ikke 
fuldt udforskede Bellamar Hule, samt 
Montserrat Hills og Gaviota Ranch.
Dag 7. Varadero er Cubas mest berømte 
og populære strand resort takket være den 
fine sandstrand og det krystalklare vand. 
Mulighed for at boltre sig med de mange 
vandaktiviteter.
Dag 8. Dagen på egen hånd i Varadero. 
Dag 9. Efter morgenmaden transfer til 
lufthavnen.

COSTA RICA 
FRA KYST TIL KYST

DET KLASSISKE CUBA
Denne tur tager dig til de berømte gamle kolonibyer Havana og 

Trinidad, og giver dig mulighed for at mærke pulsen på livet på 
landet. Caribiske stemninger, rom, cigarer, endeløse strande, 

koralrev og de smitsomme cubanske rytmer er i overdåd til stede under 
hele turen. Programmet slutter på den fantastiske strand i Varadero, hvor 
du kan svømme, dykke eller blot slappe af i den caribiske sol. Det er en 
fremragende måde at opleve den cubanske ånd og livsstil i dybden.
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Peru er et farvestrålende og eventyrligt land med en utrolig variation 
i landskab og historie. Levn fra Inkariget, den spanske kolonitid 
og et utal af indianske folkefærd findes i traditionerne i sproget 

og selvfølgelig i jorden. På denne rundrejse vandrer vi ad Sydamerikas 
bedste og mest populære vandrerute, Inkastien. Vi går i den eksotiske 
Amazonjungle, som dækker tre femte dele af Peru, og vi sejler på Titicaca 
søen, der deler Peru og Bolivia. Vi ender i en anden af inkaernes store 
helligdomme, den glemte by, Machu Picchu.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Fly til Lima. Ankomst samme dag.
Dag 2. Fly til Puno ved Titicacasøen, 
verdens højst beliggende sejlbare sø 
(3800 m.)
Dag 3. Motorbådstur til de flydende Uros 
øer, lavet af siv og mudder. Videre til øen 
Amantani, kendt for sin produktion af 
keramik og tekstiler. Overnatning hos en 
lokal øbo.
Dag 4. Båd til øen Taquile. Om 
eftermiddagen vender vi tilbage til Puno. 
Dag 5. I bus fra Puno til Cusco - seks timer 
med et smukt sceneri. Mulighed for ridning 
eller rafting på Urubambafloden. Byrundtur 
i Cusco.
Dag 6. Besøg i Pisaq og Ollantaytambo i 
Den Hellige Dal - en indføring i inkaernes 
kulturhistorie.
Dag 7. I de næste dage skal vi gå ad 
Inkastien gennem storslået natur og 
imponerende ruiner. Vi begynder i bus til 
den lille by Chilca og videre til Piscacucho. 
Udforskning af inkabyen Llactapata og 
videre til den lille landsby Huallaybamba, 
hvor vi camperer for natten. 5 t let 
vandring.
Dag 8. Vi passerer det høje pas 
Warmiwañusca, hvorfra udsigten over 
Huayanays sneklædte bjergtoppe er 

spektakulær. Vandring: 7 t.
Dag 9. Inkaernes brolagte vej kommer til 
syne og en smuk udhugget trappe fører 
os til Runturacayt ruinerne. Vi vandrer 
videre til Sayacmara ruinerne. Vandring: 8 
t forholdsvis fladt.
Dag 10. Winaywayna blev opdaget i 
1940erne, og seværdigheden er en rival 
til Machu Picchu, Den Glemte By. Senere 
kommer vi til Intipunku, ”solens port” 
og indgangen til Machu Picchu. Vi går 
gennem Machu Picchu, og efter en guidet 
tur er der tid på egen hånd. Bus til Aguas 
Calientes og videre med tog til Cusco. 
Vandring: 3 t.
Dag 11. Dagen er til fri disposition, f.eks. 
ridning, cykling eller paragliding. 
Dag 12. Vi skal tilbringe to dage i et af 
Amazonas vigtigste reservater Tambopata. 
Vi sejler ned til floden Madre de Dios til 
hytten Mejia, hvor vi skal bo i bungalows. 
Et par timers guidet vandring gennem 
junglen.
Dag 13. Sejltur på Sandovalsøen med et 
fantastisk plante- og dyreliv. Vi besøger 
Abeøen og derefter vender vi tilbage til 
Puerto Maldonado. 
Dag 14. Fly til Lima.
Dag 15. Afgang til København (ankomst 
dagen efter.)

AD INKASTIEN I 
ANDESBJERGENE

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder
►Fem dages vandring
►Ved privat indkvartering kommer 

man evt. til at dele værelse/ 
faciliteter

►Bemærk at programmet er 
foreløbigt. Der kan forekomme 
ændringer. Tjek www.penguin.dk

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; hotel (9 nt.) telt (3 
nt.) bungalow (1 nt.) privat (1 nt.); 

helpension på Titicacasøen, Inkastien 
og jungleturen; dansktalende turleder 

og lokale engelsktalende guider 
under hele turen; entreer ifølge 

program.

DEN TRANSSIBIRISKE JERNBANE - 
KLASSISK TOGEVENTYR
Rejs otte tusind kilometer fra Europa til Asien i et roligt tempo med 

jernbanen, der revolutionerede det før så utilgængelige Sibirien. 
Oplev den følelse af evighed og storhed, som den kæmpemæssige 

steppes langstrakte vidder giver på alle tider af året. Den klassiske 
rute fra Moskva gennem det mægtige Sibirien og det øde Mongoliet til 
millionbyen Beijing.
Foruden ophold i Ruslands og Kinas glorværdige hovedstæder, gør vi 
holdt på rejsen og tager afstikkere ud på landet i Sibirien og Mongoliet. 
Første stop på togrejsen er den gamle karavaneby Irkutsk, som har ry for 
at være Sibiriens smukkeste by. Vi kører til den 600 km lange Bajkalsø, 
verdens dybeste sø, der huser flere dyr, der udelukkende findes her 
bl.a. ferskvandssælen. Vi sejler ud på søen og besøger landsbyer med 
autentisk russisk landsbyliv og unik sibirisk natur. I Mongoliet står 
vi af toget i hovedstaden, Ulan Bator, og herfra går turen ud over de 
mongolske stepper til Nationalparken Terelj, hvor folkloren kommer ind 
under huden, når vi skal bo på ægte nomademanér i traditionelle runde 
filttelte. 

På denne 20-dags rundrejse får du masser af såvel storbykultur som 
enestående naturoplevelser i et landskab af sletter og stepper. Unik natur 
og kultur over to verdensdele. Storbyliv, landsbyliv og nomadeliv.

LIVET OMBORD
Togene er almindelige, offentlige transportmidler og altså ikke specielt 
indrettede til turister. Regn derfor ikke med glamourøse forhold, men i 
stedet kan vi garantere, at du kommer til at rejse med lokalbefolkningen. 
Vi rejser på 2. klasse og logerer i 4-personers sovevogne under hele 
togrejsen. (2-personers kupé kan arrangeres mod tillæg). Der er toilet og 
vaskerum i begge ender af vognen, tæpper og puder i hver kupe og rent 
sengelinned udleveres mod et mindre beløb. På de større stationer holder 
toget typisk i 15-20 min, og i den tid toget holder, omdannes banegården 
til en summende markedsplads, hvor lokale handlende faldbyder alt fra 
hjemmelavede specialiteter og frugt til souvenirs og tøj. Der er også 
restaurantvogn på toget – undtagen på strækningen fra Irkutsk til Ulan 
Bator.      fortsætter på næste side >>>
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VÆRD AT VIDE
►Turleder fra Penguin Travel 
►Der er tid på egen hånd i Moskva, 

Irkutsk, Ulan Bator og Beijing
►Turistvisum til Rusland, Mongoliet 

og Kina er påkrævet. Vi kan 
håndteringen mod ekstra gebyr!

►På enkelte afgange rejser vi hele 
vejen til Japan (med tog og skib) i 
stedet for til Beijing. Tjek på www.
penguin.dk

►Vi arrangerer også turen for 
individuelle rejsende. Tjek på www.
penguin.dk

PRISEN INKLUDERER
Fly København-Moskva/Beijing-
København; tog Moskva-Irkutsk-

UlanBator-Beijing; alle transporter; 
sovevogn i toget (7 nt.) hotel (10 
nt.) pensionat (1 nt.) filttelt (1 nt.); 

morgenmad på alle hoteller, frokost 
og aftensmad på udvalgte dage; 

lokale engelsktalende guider; 
dansk- eller engelsktalende turleder 
under hele rejsen (tjek prislisten for 

variationer)

VÆRD AT VIDE
Dansktalende turleder på udvalgte 

afgange.
M/S Mayakovskiy er bygget 
specielt til flodkrydstogter og 
er gennemrenoveret til en høj 

standard i 2003. Faciliteterne på 
M/S Mayakovskiy  er: restaurant, 

to barer, TV/video værelse, 
souvenirbutik, bibliotek, frisørsalon, 
piano bar, observations lounge og 

soldæk.
Bemærk, at dag-for-dag programmet 

kan variere specielt på togter, der 
starter i Skt. Petersborg. Kontakt 

Penguin for flere oplysninger.

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; logi i udvendige 
dobbelt- eller enkeltkahytter med 

eget bad og toilet; guidede udflugter 
i hver anløbsby; lokal engelsktalende 

guide; dansktalende turleder 
på udvalgte afgange (venligst 
se prislisten); helpension inkl. 

Kaptajnens velkomstcocktail og Galla 
afskedsmiddag; aftenunderholdning 

og dans; daglig aerobics; russisk 
sprogundervisning; sanglektioner og 

foredrag.

>>>

DE RUSSISKE VANDVEJE - FRA 
MOSKVA TIL SKT. PETERSBORG
Smukke landskaber, landsbyidyl og glemte provinsbyer. Oplev 

Ruslands sjæl på krydstogtet på de russiske vandveje, hvor 
man virkelig får fornemmelsen af, hvor enormt dette land er. På 

dette krydstogt sejler vi ad den klassiske rute mellem Moskva og Skt. 
Petersborg via et net af floder,søer, kanaler og sluser, der giver et godt 
indtryk af de store kontraster, som findes mellem land og by. Undervejs 
anløber vi kendte historiske byer. Floderne Volga, Ob, Kama og Neva 
har til alle tider været vigtige handelsveje – selv vikingerne fandt ind 
på de russiske vandveje under deres plyndringstogter. I Sovjettiden 
var krydstogter populære blandt højtstående embedsmænd – både i 
tjenstligt medfør, når forretningsforbindelser skulle plejes, og til ferier 
med familien. Men som så meget andet i Rusland har det været mere eller 
mindre ukendt for os i Danmark. Indtil nu!

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Afrejse med fly til Moskva. 
Transport til hotellet. Om aftenen begynder 
vi at udforske byen nedefra - i Moskvas 
berømte metro.
Dag 2. Sightseeing: Den Røde Plads, 
Vasilij-Katedralen og Kreml bl.a. med 
besøg i Rustkamret med ét af verdens 
største skatkamre. 
Dag 3. Dagen er til fri disposition. Om 
aftenen går vi ombord på toget på 
Jaroslavskij-banegården og indretter os 
i de kupeer, hvor vi skal opholde os de 
næste fire dage.
Dag 4-6. Rejse med tog. Vi passerer 
Uralbjergene med millionbyerne Perm og 
Jekaterinborg. Længere østpå kommer 
vi igennem store sibiriske byer som 
Novosibirsk og Krasnojarsk. På denne del 
af strækningen veksler landskabet mellem 
nåle- og birkeskov og små landsbyer, hvor 
udviklingen tydeligvis er sakket milevidt 
efter de store byer.
Dag 7. Irkutsk. Rundtur i byen med 
træhuse i typisk sibirisk stil.
Dag 8. Landsbyen Listvjanka og 
Bajkalsøen. Vi ser den gamle trækirke og 
sejler på søen til Bolshie Koty, som ligger 
smukt ned til søens vestbred. Mulighed for 
at gå i autentisk russisk sauna (banja.)
Dag 9. Tilbage til Irkutsk. På vejen besøger 
vi Taltsi Etnografiske museum med 
enestående arkitektur fra zartiden. 

Dag 10-11. Dag 10 er på egen hånd. 
Om aftenen stiger vi igen på toget, og 
fortsætter rejsen i retning mod Mongoliets 
hovedstad, Ulan Bator (ca. 35 timer.) 
Vi passerer den buddhistiske provins 
Burjatien og Ulan Ude.
Dag 12. Ulan Bator. Byrundtur med besøg 
på bl.a. det naturhistoriske museum med 
de verdenskendte dinosaurus-skeletter 
fundet i Gobi-ørknen. Folkloreshow med 
traditionel mongolsk strubesang.
Dag 13. Nationalparken Terelj. Vi 
indkvarterer os i nomadernes typiske 
runde, hvide filttelte (jurter.) Der er 
mulighed for at vandre eller ride i parkens 
fantastiske bjerg- og skovområder.
Dag 14. Tilbage i Ulan Bator besøger vi en 
fabrik, som fremstiller jurter. Tid på egen 
hånd.
Dag 15-16. Tidlig ombordstigning på 
toget. Slutdestination: Beijing ca. 30 
timer senere. Her ser vi optræden af 
verdenskendte kinesiske akrobater.
Dag 17. Beijings største seværdigheder: 
Sommerpaladset, Den Himmelske 
Fredsplads og Den Forbudte By. Vi bliver 
vist rundt og ser et udvalg af de 800 
imponerende bygninger, som siges at 
rumme 9.999 værelser! Aftenen er til fri 
disposition.
Dag 18. Udflugt til den Kinesiske Mur og 
Himlens Tempel. 
Dag 19. Dagen er på egen hånd. 
Dag 20. Afgang til København.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Afrejse med fly til Moskva. 
Transport til M/S Mayakovskiy og 
indkvartering i kahytterne.
Dag 2. Byrundtur og besøg i 
Novodevichy nonnekloster.
Dag 3. Rundvisning i Kreml, hvor vi 
besøger de tre vigtigste katedraler. Om 
eftermiddagen stævner vi ud gennem 
Moskva-kanalen i Europas længste flod, 
Volga.
Dag 4. Når man nærmer sig Uglitj, 
betages man uvægerligt af de mange blå 
og forgyldte
løgformede kupler fra Kreml, som dukker 
op i horisonten. Vi besøger en af kirkerne 
under
kuplerne, hvor Ivan den Grusommes søn, 
Dmitrij, blev myrdet i 1591.
Dag 5. Vi gør holdt ved den lille landsby 
Goritsy for at se resterne af det gamle 
nonnekloster
Kirillo-Belozersky og høre stedets 
interessante historie.
Dag 6. Vi anløber havnen i Kizhi. Den 
lille eventyrlige ø i Onega søen er kendt 
for sit
frilandsmuseum med huse i gammel 
russisk byggestil og trækirken fra 1862, 
som er bygget uden et eneste søm.
Dag 7. I den lille by Svirstroy/
Mandrogi er der tid på egen hånd. 
Her er gode muligheder for at købe 
souvenirs, russiske håndarbejder og 
kunsthåndværk.
Dag 8. Ankomst til Skt. Petersborg – den 
tidligere hovedstad, hvor paladser og 
kirker fra zartiden findes til overflod. Vi 
begynder vores ophold med en byrundtur 
til de vigtigste seværdigheder, blandt 
andet Peter-Paul-fæstningen.
Dag 9. Rundvisning på det 
verdenskendte kunstmuseum 
Eremitagen, som ligger i zarens 
Vinterpalads.
Dag 10. Landgang og transport til 
lufthavnen. Fly til København.
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Kom med på et enestående krydstogt ned ad Dnepr-floden, som 
fører dig gennem Ukraine - Europas næststørste land - og videre 
ud i Sortehavet. Oplev elskelige Kiev, den eksklusive havne- og 

badeby Odessa, Krim-kysten med dens fascinerende landskaber, og den 
fredede bulgarske kystby, Nessebar. Turen afsluttes med et spændende 
ophold i livlige Istanbul. En uovertruffen rejse med kulturelle tilbud til 
lands såvel som til vands, og en venlig besætning, som gør alt for at give 
passagerne en uforglemmelig oplevelse. Vi sejler ad den ene af de fire 
floder, som løber gennem Ukraine: Dnepr, som er den længste og mest 
imponerende med sine 2200 km, hvoraf 980 km løber gennem Ukraine. 
På krydstogtets femte dag sejler vi fra Dnepr ud i Sortehavet, og kan fra 
skibet følge Sortehavskystens varierende landskaber.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Afrejse fra København til Kiev. 
Transport til M/S Taras Shevchenko og 
indkvartering i kahytterne.
Dag 2: Byrundtur i millionbyen Kiev. Om 
aftenen sætter vi fra land.
Dag 3: Sejlads på Dneprfloden.
Dag 4: Om morgenen anløber vi 
Zaporozhye. Byrundtur og besøg på 
Kosakmuseet. Afgang om eftermiddagen.
Dag 5: Ved Dnepr flodens udmunding 
ligger Kherson. Vi ankommer tidligt og 
tager på udflugt til ”Fisherman’s Island” 
i små både gennem de små kanaler 
og gennem Dnepr deltaets smukke 
landskaber. Midt på dagen, afgang fra 
Kherson.
Dag 6: Flådebasen Sevastopol på 
Krimhalvøen var helt frem til 1996 
udelukkende tilgængelig for russiske og 
ukrainske fartøjer. Rundtur i byen med 
besøg på Panorama museet. Sent om 
aftenen går turen videre.
Dag 7: Tidlig ankomst til Jalta. Byrundtur i 
den pulserende by med besøg på Livadia 

paladset - Nicolaj II’s sommerpalæ, hvor 
han tilbragte fire somre, før han blev 
arresteret og den russiske revolution brød 
ud i 1917. 
Dag 8: Dagen er til fri disposition i Jalta, 
og om eftermiddagen sætter vi igen fra kaj.
Dag 9: Vi ankommer til Odessa om 
formiddagen, hvorefter vi går på rundtur i 
byen.
Dag 10: Dagen er til egen disposition. Om 
eftermiddagen afgang fra Odessa.
Dag 11: Hygge ombord med de mange 
aktiviteter og hinanden! Ankomst til 
Constanta om eftermiddagen. Byrundtur 
med besøg på Histria – fæstningen og 
museet. Afgang sent om aftenen.
Dag 12: Ankomst til Nessebar ved 
middagstid. Byvandring i den hyggelige 
gamle bydel.
Dag 13: Tidlig morgenmad ombord. 
Landgang og herefter med bus til 
Bosporusstrædet og Istanbul (eller flere 
overnatninger i Nessebar og afrejse fra 
Burgas).
Dag 14: Byrundtur i Istanbul.
Dag 15: Hjemrejse.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Fly København - Split. Transport til 
hotel og fri tid. 
Dag 2. Vi går ombord på båden Aloha, 
og stævner ud mod Solta, en lille oase af 
uberørt natur, hvor øboerne har opretholdt 
en traditionel og simpel levevis. Øen, er 
mest kendt for sin flåde, der fragtede vin 
og olivenolie til fastlandet og de italienske 
markedspladser. Havnen i Stomorska har 
stadig enkelte skibe fra flåden tilbage, som 
nu bruges til turistfart i Adriaterhavet. 
Dag 3. Kursen sættes mod Hvar, Kroatiens 
fjerdestørste ø og den mest besøgte. Den 
er kendt som den grønne, velduftende ø 
pga. sine mange marker med blomster 
og krydderurter som lyng, lavendel og 
rosmarin. Også oliven og vin har pga. de 
milde vintre gode betingelser her. Besøg 
af den vakre øen Paklenski Otoci. Sidst på 
eftermiddagen lægger vi til i Hvar havn. 
Dag 4. Vi sejler videre til Korcula - Sorte 
Korfu, som grækerne opkaldte den efter 
dens tæt voksende fyrreskov. Her har man 
fundet gravhøje og fæstninger fra oldtiden. 
Korculas kyst bugter sig og danner små 
afsondrede badestrande. En bymur med 
runde forsvarstårne omkranser på typisk 
dalmatisk middelaldermanér byen, hvor 

de små huse ligger tæt mellem kirker 
og hyggelige pladser. Øen bryster sig 
desuden af, at Marco Polo fødtes her 
og at være hjemsted for den dramatiske 
Moreska sværddans, der symboliserer 
kærlighedens sejr over det onde. 
Dag 5. Dagens sejlads går til Mljet, kendt 
som den smukke ø. Hele den vestlige del 
er fredet som naturpark. Det var ifølge 
legenden på Mljet, Odysseus svømmede i 
land efter sit skibbrud på vej hjem fra Troja, 
og nymfen Calypso tog så hjerteligt imod 
ham, at han blev der i syv år. Captains 
dinner på båden. 
Dag 6. Tidlig afgang mod halvøen 
Peljesacs sydvestlige kyst. Der er 
mulighed for at stå af båden flere steder 
f.eks. i byen Orebic og vandre langs 
med kysten fra til Viganj (7 km). Sidst på 
eftermiddagen sejler vi videre til Hvar - 
denne gang til øens østlige del og byen 
Sucuraj.
Dag 7. Tur til den hyggelige by Jelsa med 
de mange elletræer og popler. Nyd den 
fredelige stemning, St. Ivan pladsen med 
den ottekantede kirke og den skønne 
natur. 
Dag 8. Sejltur til Omis og transport til 
lufthavnen for hjemrejse.

DALMATISKE 
Ø-PERLER

TIL LANDS OG TIL VANDS – FRA KIEV 
OVER NESSEBAR TIL ISTANBUL

VÆRD AT VIDE
Dansktalende turleder på udvalgte 
afgange. M/S Taras Shevchenko: 
bygget i Tyskand i 1991 og er et af 
de bedste krydstogtskibe, der sejler 
på Dnepr og Sortehavet. Alle 140 

kahytter er udvendige og udstyrede 
med air-condition, bad og toilet. 

Fællesområder og faciliteter ombord 
inkluderer sauna, frisør, lægevagt, 

souvenirshop, to restauranter 
og to barer. Døgnet rundt står 

besætning og personale til rådighed 
for gæsterne, der typisk er vestlige 
turister. Mulighed at slutte turen i 

Nessebar i stedet for Istanbul. Tjek 
på www.penguin.dk

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; logi i udvendige 

dobbelt- eller enkeltmandskahytter 
med eget bad og toilet; guidede 

udflugter i hver anløbsby; kaptajnens 
velkomstcocktail og Galla 

afskedsmiddag; lokal engelsktalende 
guide; dansktalende turleder på 
udvalgte afgange (venligst se 

prislisten); helpension (middag Dag 
2 - morgenmad Dag 15)

Dyk ned i historien, smag på havets og jordens afgrøder og nyd 
Dalmatiens pragtfulde sceneri. Her føler man sig om noget tæt på 
historien. Levn fra oldtidens grækere og Romerrigets storhedstid 

findes i kulturen og arkitekturen. Blandet op med mildt middelhavsklima 
og en lokalbefolkning med en afslappet holdning til livet giver det en 
cocktail, der igennem årene har smagt rigtig mange turister. Nyd øernes 
forskellighed med tid på egen hånd; Tag på bytur eller vandring i den 
skønne natur, og genoplad batterierne i liggestolen på skibets soldæk. 
Oplev den maritime stemning på båden Aloha og i de små hyggelige 
havne, hvor vi lægger til kaj.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende turleder på udvalgte 

afgange.
►Skibet Aloha er gennemrenoveret 

i 2006. Alle 16 kahytter har eget 
bad, toilet og air condition Ombord 
findes desuden restaurant, bar og 
100m2 soldæk med solstole og 
borde

►Mulighed for at kombinere 
krydstogtet med cykelture (s.49) 
må bestilles på forhånd!

►Gruppestørrelse: 15-32 personer

PRISEN INKLUDERER
Krydstogt; alle transporter; 1 nat 

på 3*** hotel; kahyt med eget 
toilet og bad (6 nt.); halvpension; 

engelsktalende turleder 
(dansktalende turleder på udvalgte 

afgange - se prislisten)
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En unik bjergvandretur over skyerne i Balkan-halvøens højeste 
bjerge. På denne tur vil vi bestige de højeste toppe på Balkan: 
i Rilabjergene toppen Musala (2925m) og i Pirinbjergene 

Vihren (2914m). Vi vil gå på opdagelse i enorme nationalparker med 
hovedsageligt alpine enge, sten-floder, iskolde søer, sjældne planter og et 
rigt dyreliv. Det største bulgarske kloster og formentlig den mest berømte 
bulgarske seværdighed, Rilaklosteret vil også indgå i programmet. 
Vandreturene i de to bjergkæder tager udgangspunkt i hver deres lille 
by, og der skiftes derfor kun indkvartering én gang undervejs. De daglige 
vandreture fører nærmest i ring gennem de bedste vandreområder 
bjergene kan byde på, og de kan nemt gennemføres med en dagsrygsæk 
(30l). Afhængigt af vejrforholdene kan nogle af vandreturene gå i modsat 
retning, så en dag i modvind kan blive til en dag med medvind. Skulle du 
have lyst til at springe en vandredag over, kan det også lade sig gøre.

Ide centrale Balkanbjerge er luften lige så ren som de krystalklare kilder, 
man møder undervejs på dette trek i to spændende naturreservater. 
Kozyata Stena er hjemsted for den fredede og udrydningstruede 

Edelweiss, mens Severen Dzhendem gemmer på Balkanhalvøens højeste 
vandfald. Vi bestiger Balkanbjergenes højeste top Mt. Botev, hvor man 
i klart vejr får det betagende syn af Pirin- og Rodopibjergene og Den 
smukke Thrakiske Slette at se. Siden thrakerne og romerne var i landet, 
har bjergene givet ly til mennesker. Undervejs vil vi besøge klostre og 
byer, som vidner om bjergenes historiske og kulturelle betydning. Man 
kan nemt glemme, hvilket årtusinde vi befinder os i, når man besøger de 
små landsbyer. En unik rejse for både krop og sjæl.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Ankomst i Plovdiv eller Sofia 
lufthavn og transport til bjerglandsbyen 
Govedartsi (1150m), der er vores base i 
de næste 4 nætter og udgangspunkt for 
vandreturene i Rilabjergene. 
Dag 2. Vandredag fra Vada-hytten til det 
mest betagende område i Rilabjergene 
- De Syv Rila Søer (over 2200m). (6 t; 
opstigning/nedstigning: 900m)
Dag 3. En fantastisk tur startende i 
Maliovitsa. Den går op gennem dalen 
til den brede cirkus ved Prekorechki 
Søerne, der afgrænses af stejle skrænter 
og klippevægge med flere toppe på over 
2700m. (7 t.; opstigning/nedstigning: 
900m)
Dag 4. I dag bestiger vi den højeste top på 
Balkan - Musala (2925m). En behagelig 
gåtur gennem dværgpinjer og med 
Musalas flossede konturer i baggrunden 
fører os forbi Musalenski Søerne, der 
ligger for foden af toppen. Udsigten fra 
toppen er virkelig bjergtagende - næsten 
alle bulgarske bjerge kan let iagttages 
herfra. (6 t; opstigning/nedstigning: 750m)

Dag 5. Vi forlader Govedartsi og kører til 
Bansko i Pirinbjergene. Undervejs gøres 
holdt ved Bulgariens største attraktion, 
Rilaklosteret.  Bansko er opholdsbyen 
de næste 3 dage og udgangspunkt for 
vandreturene. (3 t; opstigning/nedstigning: 
400m)
Dag 6. Der venter os en temmelig 
vanskelig opstigning til den højeste top 
i Pirinbjergene - Mount Vihren (2914m). 
På vejen til toppen er der rig lejlighed 
til at nyde de fleste af toppene i Pirin, 
de iskolde søer Vlahini og Bunderishki, 
samt edelweiss og mange andre sjældne 
planter, der blomstrer i karst-områderne. 
(7-8 t.; opstigning/nedstigning: 1000m)
Dag 7. Transfer til hytten Gotse Delchev, 
hvor vi tager stoleliften til hytten Bezbog 
(2236m). Fra hytten går vi til den 
største og dybeste iskolde sø i bjergene 
Popovo. Herfra fortsætter vi  på sadlen 
Dzhengalska Porta, der overrasker med en 
storslået udsigt. (6-7 t.; opstigning: 750m; 
nedstigning: 1000m)
Dag 8. Transport til lufhavnen for 
flyafgang.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Ankomst til Bulgarien. Transport 
fra lufthavnen til Beklemeto passet i 
Balkanbjergene.
Dag 2. Kursen sættes mod bjergtoppene i 
Troyan passet (1525m). Herefter fortsætter 
vi ind i den sydlige del af Kozyata Stena, 
der er hjemsted for en lang række 
sjældne planter, og videre til den lille by 
Chiflik. Transport tilbage til Beklemeto. 
Vandreturen er på ca.7 t med stigninger på 
250 m og nedstigninger på 950 m. 
Dag 3. Dagens vandring går forbi 
Dermenka hytten og langs Cherni Osam 
floden til Stenento naturreservatet. Besøg 
i byen Cherni Osam. Vi afslutter dagen 
med at se Troyan klostret, som er et 
yndet mål for pilgrimme, der kommer for 
at bede til klostrets berømte ikon, Den 
Tre-håndede Hellige Jomfru, som siges at 
helbrede både krop og sjæl. Transport til 
byen Apriltsi for overnatning. Trekkingdag 
på 7-8 t med stigninger på 450 m og 
nedstigninger på 650 m.
Dag 4. Vi fortsætter ad nogle nyanlagte 
økostier til Pleven hytten (1390m). 
Eftermiddagens program er frivilligt. 
Dagens vandring er på ca.4 t afhængig af 

eftermiddagens tur. Stigninger på 600 m 
og nedstigninger på 100 m. 
Dag 5. Stien fortsætter gennem bøgeskov 
til et sted kaldet  "Murgata". Herfra 
fortsættes langs foden af toppen Milk til 
shelter Hristo Botev (2050m). Senere 
går vi på tværs af flodlejet ved floden 
Haidushka og gennem alpine enge til 
hytten Vasil Levski, hvor vi overnatter. 
Vandring 4-5 t med stigninger på 900 m og 
nedstigninger på 300 m.
Dag 6. I dag bestiger vi Balkanbjergenes 
højeste top, Mt. Botev (2376 m.) Vejen 
dertil byder på udfordringer, men belønnes 
med en billedsmuk udsigt udover 
Raiskoto Praskalo vandfaldet, som er det 
højeste vandfald på hele Balkanhalvøen 
(124,5 m.). Overnatning i Rai hytten. 
Trekkingturen er på ca. 5-6 t med 
stigninger på 1000 m og nedstigninger på 
900 m.
Dag 7. Ad trapper går vi langs Tundzha 
floden ned til byen Kalofer. Kørsel til 
Plovdiv,hvor vi overnatter. Vandretur på 4 
t med stigninger på 20 m og nedstigninger 
på 970 m.
Dag 8. Afgang til København.

PÅ TOPPEN I RILA 
OG PIRIN-BJERGENE

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Bedste periode: juli - september
►Sværhedsgrad: Svær til 

udfordrende
►Turen kan forlænges med en 

anden aktiv ferie eller en uge ved 
Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
7 nætter på 3*** hoteller med 
halvpension; alle transfers; 

engelsktalende guide; billetter til lifte 
og transport til/fra lufthavn.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Bestigning af Mt. Botev, 

Balkanbjergenes højeste top
►Sværhedsgrad: Moderat til svær
►Turen kan forlænges med en 

anden aktiv ferie eller en uge ved 
Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; bagagetransport; 

3*** hotel (3 nt.), bjerghytte og 
guesthouse med fælles faciliteter (4 
nt.); halvpension (madpakker på de 
tre trekkingdage); engelsktalende 

guide under hele turen.

TRANSBALKAN 
TREK
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Denne tur er en lettere udgave af Bjergtrek i Rila-Pirinbjergene 
med flere sightseeingelementer, som kombinerer de høje og 
udfordrende Pirinbjerges skønhed med Rodopebjergenes 

uberørthed. Under trekket kommer vi til at udforske nogle af Bulgariens 
mest fjerne og glemte regioner. Grænselandsbyer i bjergene, som for 
ikke særlig længe siden var lukket for udlændinge, giver nu turister 
muligheden for at opleve nogle elementer af autentisk bulgarsk kultur 
og bjerglevevis. På turen besøger vi ligeledes forskellige huler og det 
næststørste bulgarske kloster.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Fly til Plovdiv eller Sofia lufthavn 
og transfer til byen Bansko ved foden af 
Pirinbjergene.
Dag 2. Sightseeing i Banskos gader. 
Eftermiddagsvandring ovenfor Vihren-
hytten (i 1950 meters højde). Her besøger 
vi smeltevandssøerne Muratovo, Ribnoto 
”Fiskesøen”, Dulgoto ”Den lange”, 
Zhabeshkoto ”Frøsøen” og Okoto ”Øjet”.(5 
timer; opad: 300 m; nedad: 300 m).
Dag 3. Transfer til Gotse Delchev-hytten. 
Her tager vi stoleliften til Bezbog-hytten 
(i 2236 meters højde), hvor vandringen 
mod bjerget Polezhan (2851 m) starter. 
Denne tur tilbyder den vel nok smukkeste 
panoramaudsigt i bjergene, hvor man kan 
tælle så meget som 17 smeltevandssøer 
fra et enkelt punkt - deriblandt den 
største sø i Pirinbjergene – Popovosøen. 
Derefter fortsætter vi videre til  landsbyen 
Kovachevitsa, hvor vi skal overnatte. (5 
timer; opad/nedad: 650 m).
Dag 4. Sightseeingtur i Kovachevitsa 
(udnævnt til arkitekturreservat) samt det 
omkringliggende område. Transfer videre 
til landsbyen Trigrad, hvor vi overnatter de 
næste 2 nætter. Undervejs stopper vi for 
at spise frokost ved Dospat-dammen. (3 

timer; opad: 400 m; nedad: 400 m).
Dag 5. Om morgenen fortsætter vi mod 
sydøst til bjergkædens top ved Trigrad 
og videre til landsbyen Vodni Pad. 
Tilbageturen er virkelig en fornøjelse 
- langs med Trigrad-floden hele vejen 
tilbage til Trigrad og Trigradhulen (1450 
meter over havet). (6 timer; opad: 400 m; 
nedad: 450 m).
Dag 6. Efter morgenmaden forlader 
vi hotellet i Trigrad til fods. En dejlig 
”mudret” sti, som følger den øvre kant 
af Trigradhulen og fører til landsbyen 
Yagodina (i 850 meters højde) og 
Yagodinahulen, hvor vi har cirka 45 min til 
en rundtur i en af de smukkeste bulgarske 
huler. Kort transfer til byen Devin, som er 
berømt for sine mineralske bade. (3 timer; 
opad: 250 m; nedad: 600 m).
Dag 7. Vandring langs med Devin-
økostien, som tilbyder en flot udsigt 
over Devin-floddalen. Ved middagstid 
ankommer vi til Shiroka Lyka (et andet 
berømt arkitekturreservat) med sightseeing 
og fortsætter til Bachkovoklostret - det 
næststørste i Bulgarien. Vi slutter i Plovdiv, 
hvor der er fritid til sightseeing og shopping 
om eftermiddagen. (3 timer; opad: 200 m; 
nedad: 200 m).
Dag 8. Transfer til lufthavnen og afrejse.

BJERGTREK I PIRIN-
RODOPEBJERGENE

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på 3*** hoteller (dag 
1, 2 & 6), familiedrevet hotel (dag 
4 & 5) og guesthouse (dag 7) med 
private faciliteter og i et traditionelt 
gammeldags hus (dag 3) med delte 

faciliteter og halvpension; al transport 
på turen; liftbilletter; entrébilletter 
til hulerne; engelsktalende guide; 
afhentning/aflevering i Sofia eller 

Plovdiv lufthavn

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 5 dage/4 nætter 

(3 dages vandring)
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: flere dage i 

området eller ferie ved Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; guesthouse (4 nt.); 
halvpension; engelsktalende guide; 

entré til hulerne

Den grønne og 225 km lange bjergryg, som udgør Rodopibjergene, befinder sig i 
den sydlige del af Bulgarien, hvor 20 procent fortsætter ind på græsk territorium. 
Den højeste bjergtinde er på cirka 2000 m, og kædens gennemsnitshøjde 

er omtrent 800 m. Med det behagelige klima er Rodoperne det perfekte område til 
vandring og tilbyder besøgende et rullende landskab med forhistoriske huler, gamle 
romerske veje og broer, borge og kirker. Gederne er ikke bare en del af landskabet; 
de er en del af hverdagen og forsyner de lokale med mælk, kød og læder. Du kommer 
til at passere gennem nogle af de mest spektakulære dele af Rodoperne, nemlig: 
Trigradhulen, hulen Djævlens Hals, Jagodinahulen, Chairskisøerne og meget andet. 
Ruten tilbyder betagende udsigt over høje klippeskrænter, gamle nåleskove, alpine 
enge og små landsbyer, hvor man kan observere det Bulgarien, som er stort set 
upåvirket af den vestlige verden.
De daglige vandringer varierer mellem 10 og 20 km med vandring opad/nedad op til 
900 meters højde.

TRIGRAD - EVENTYR I 
RODOPIBJERGENE

BANSKO - EVENTYR I 
PIRINBJERGENE

* Da turen kun varer 5 dage (4 nætter), er 
det muligt at tilkøbe flere dage, hvis de 
bestilles i forvejen. Disse kan anvendes 
til selvguidet vandring i området, 
flere guidede vandringer, guidede 
sightseeingture til berømte steder i 
nærheden (Sofia, Rilaklostret, Melnik 
(berømt for sine sandpyramider og lokale 
rødvin), Rozhenklostret, Kovachevitsa 
(arkitektonisk reservat) eller andre steder. 
Efterspørg venligst et tilbud på disse 
muligheder. 

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 5 dage/4 nætter 

(3 dages vandring)
►Sværhedsgrad: justerbar 

afhængig af deltagernes ønsker 
(let til krævende)

►Bedste periode: juni-september
►Forlængelse af turen: flere dage i 

området eller ferie ved Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 3*** hotel 

med halvpension; liftbilletter; 
engelsktalende guide

* Da turen kun varer 5 dage (4 nætter), 
er det muligt at tilkøbe flere dage, 
hvis de bestilles i forvejen. Disse kan 
anvendes til selvguidet vandring i 
området, flere guidede vandringer 
(på de berømte Smoljan- eller Devin-
økostier) guidede sightseeingture til 
berømte steder i nærheden (Shiroka Luka 
(arkitekturreservat), Bachkovoklostret 
(det næststørste i Bulgarien), Plovdiv 
etc.), cykling, huleudforskning, svømning 
i mineralbadene i Devin etc. Efterspørg 
venligst et tilbud på disse muligheder.

Pirinbjergene - opkaldt efter tordenguden Perun - er Bulgariens vildeste bjerge og 
består af talrige fredede områder og ikke mindre end 60 bjergtoppe på over 2500 
meter. Generelt er terrænet alpint, hvilket betyder, at størstedelen af vores vandring 

foregår over trægrænsen. Denne tur indeholder formidable udsigter over krystalklare 
bjergsøer, grønne dale, ekstraordinære klippeformationer og et rigt dyreliv. Et af turens 
højdepunkter er klatring på bjergkædens gigant – Vihren (2914 m). Bansko befinder 
sig i udkanten af Pirin Nationalpark – det største fredede område i Bulgarien. Bansko 
bliver vores base camp på denne vandreferie. Med dens særlige arkitektur af ottomansk 
og græsk oprindelse tilbyder Bansko dens besøgende en lang række oplevelser. 
Stenhusene, hvoraf mange ligner miniatureklostre, eksisterer side om side med 
moderne bygninger i denne lille by, som samtidig er Bulgariens største skidestination 
om vinteren. Vores daglige vandringer varierer mellem 7 og 15 km med vandring opad/
nedad op til 1000 meters højde. Vær opmærksom på, at guiden ud fra de deltagendes 
fysiske tilstand kan beslutte at justere sværhedsgraden af programmet på stedet og 
vælge lettere stier efter behov.
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VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 5 dage/4 nætter (3 dages 

vandring)
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: moderat/svær
►Forlængelse af turen: flere dage i området 

eller ferie ved Sortehavet

PRISEN
INKLUDERER
Alle transporter; 
pensionat med 
eget bad/toilet 

og halvpension; 
liftbilletter;

engelsktalende guide.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Varighed: 8 dage/ 7nætter 
(6 dages vandring)
►Bedste periode: juli – september
►Sværhedsgrad: krævende
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Ophold på pensionater og 3-stejrnet 

hoteller (værelse med bad/toilet) 
– 6 nt.,1nat (dag 2) i bjerghytte 

med sovesal og fælles faciliteter 
samt halvpension; al transport; 

engelsktalende guide; billetter til lift; 
transfer til Sofia eller Plovdiv lufthavn.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Varighed: 8 dage/ 7nætter (6 

dages vandring)
►Bedste periode: januar – marts
►Sværhedsgrad: krævende
►Forlængelse af turen: ski eller 

snowboardferie i Pirin, Rila eller 
Rodopibjergene

PRISEN INKLUDERER
Ophold på pensionat (dag 1, 2, 7) 

og familiehotel (dag 3, 4, 5) – begge 
med eget bad/toilet, dag 6 i bjerghytte 
med fælles faciliteter og halvpension; 

al transport; engelsktalende guide; 
leje af snesko og skistave; entré til 
Bojanakirken; transfer fra/til Sofia 

eller Plovdiv lufthavn.

TETEVEN - EVENTYR 
I BALKANBJERGENE

DE TRE TINDER

Teteven (i 415 meters højde) er en 
lille by, som befinder sig i Vit-
floddalen blandt bjergene Lisets, 

Vasiliovska og Lestvitsa tæt på den 
centralbalkanske bjergryg. Tilfældigt 
opdagede monumenter viser, at dette 
område har været beboet siden oldtiden. 
Tetevenregionens natur er helt unik, 
fascinerende, billedsmuk og utrolig 
varieret - med interessant flora og 
fauna. Området tilbyder et stort udvalg 
af vandreruter og mål. Det bredeste 
bøgetræsbælte i Bulgarien, en af de 
største fredede bøgetræsskove i Europa, 
findes i Tetevenregionen i Boatin 
biosfærereservat. Hundrede år gamle 
skove med stejle og nogle steder ligefrem 

GOVEDARTSI - EVENTYR I 
RILABJERGENE

Rilabjergkæden er ikke bare den højeste på Balkanhalvøen, men også i hele 
Sydøsteuropa. Den højeste bjergtop hedder Musala (2925 m), men også andre 
af bjergene her er tæt på 3000 m høje. Rila (et gammelt slavisk ord, som betyder 

"vandbjerget") ligner et oprørt hav af bjergrygge og tinder og byder på dybe kløfter 
og 150 krystalklare smeltevandssøer. Overordnet set består Rilabjergene af to dele: 
Vest-Rila med tinden Maljovitsa, Rilaklostret og De Syv Rilasøer, samt Øst-Rila, som 
huser skisportsstedet Borovets og tinden Musala. De Syv Rilasøer, som ligger som syv 
perler på en snor, er hovedårsagen til Rilas tiltrækningskraft på alpine vandrere. Takket 
være de milde vinde fra Middelhavet har bjergene en helt unik vegetation. En stor del af 
nationalparken er ligeledes under beskyttelse af UNESCO. 
Landsbyen Govedartsi (i 1150 meters højde) ligger i Cherni Iskar-dalen. Den er det 
perfekte udgangspunkt for vandreture mod vest eller øst. Turens daglige vandreture 
varierer mellem 10 og 17 km med vandring opad/nedad op til 900 meters højde 
(afhængig af deltagernes fysiske form kan guiden justere sværhedsgraden af 
vandringerne på stedet).

* Da turen kun varer 5 dage (4 nætter), er det muligt at tilkøbe flere dage, hvis de 
bestilles i forvejen. Disse kan anvendes til selvguidet vandring i området, flere guidede 
vandringer (i større højde andre steder i Balkanbjergene), guidede sightseeingture til 
berømte steder i nærheden (Sofia, Trojanklostret, Koprivshtitsa (arkitekturreservat), 
Veliko Tarnovo (det 2. bulgarske riges hovedstad etc.), cykling, fuglekiggeri rundt om 
Sofia (i Dragomanmosen), svømning i de mineralske bade i Shipkovo etc. Efterspørg 
venligst et tilbud på disse muligheder.

En uforglemmelig rejse til Bulgariens tre smukkeste bjerge. Frygtindgydende alpine 
tinder, iskolde bjergsøer og floder, dybe stille skove, solbeskinnede grønne egne. 
Højdepunktet på turen er bestigningen af Balkanhalvøens højeste top Musala 

i Rilabjergene (2925 m). Men du kommer også til at erobre Pirinbjergenes gigant, Mt. 
Vihren (2914 m) og Balkanbjergenes Mt. Botev (2376 m).
Alle turene foregår i nationalparker. Her findes en uspoleret vild natur, og de lokale er 
venlige og imødekommende. Her møder du balkangemser, vilde heste, får og sjældne 
planter (f.eks. edelweiss). De lokale byder gerne på traditionelle specialiteter og den 
fineste rødvin.
Andre højdepunkter på turen bliver sandpyramiderne ved landsbyen Stob, Rilaklostret 
(Bulgariens største og mest berømte kulturminde) og De Syv Rilasøer.
De tre bjergtinder er let tilgængelige blot du har en rimelig trekking kondition. Der er en 
overnatning i bjerghytte. De øvrige dage klares med rygsæk. De daglige ture er på 10-15 
km med en op- og nedstigning på 1000 m.

SNOWSHOEING I VITOSHA 
OG RILABJERGENE
Snowshoeing er en meget anderledes måde at opleve bjergene på. Her er en 

frihed til at udforske naturen fra en helt ny vinkel – kæmpe områder med 
jomfruelig sne, fantastiske udsigter af istinder og århundredgamle tyste 

skove skjult under sneen. Dette er måden at opleve bjergets skønhed og ro på, 
også udenfor de afmærkede stier. Turen går gennem ikke kortlagt land i Vitosha 
og Rila, to af Bulgariens smukkeste bjerge. Vi tilbringer aftnerne på små hyggelige 
steder sammen med de lokale, og selvfølgelig over et godt glas rødvin. Som del af 
turen bliver der besøg i Rilaklostret og Bojanakirken (begge på Unescos liste over 
kulturskatte), Maljovitsatoppen (2729 m) og De Syv Rilasøer. De daglige ture er på 
10-15 km med en op- og nedstigning på 800 m.

* Da turen kun varer 5 dage (4 nætter), er det muligt at tilkøbe flere dage, hvis de 
bestilles i forvejen. Disse kan anvendes til selvguidet vandring i området, flere guidede 
vandringer, guidede sightseeingture til berømte steder i nærheden (for eksempel Sofia, 
Rilaklostret, Plovdiv etc.), cykling, fuglekiggeri rundt om Sofia i Dragomanmosen 
eller langs med floden Maritsa og i bakkerne ved Pazardzhik, hesteridning eller andet. 
Efterspørg venligst et tilbud på disse muligheder.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 5 dage/4 nætter (3 

dages vandring)
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: flere dage i 

området eller ferie ved Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 3*** hotel (4 nt.) 
med halvpension; engelsktalende 

guide; entré til hulen “Saeva Dupka” 
og Glozheneklostret.

lodrette klippevægge, enge, vandfald 
og huler er bare nogle eksempler på de 
naturvidundere, man kan finde her. De 
daglige vandringer varierer mellem 7 og 
15 km med vandring opad/nedad op til 
700 meters højde.
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En spændende kombination af cykel- og vandreture gennem de 
vestlige Balkanbjerges karstlandskaber. Her er sandstensmassiver, 
huler, slugter, vandfald, klostre, historiske mindesmærker, en rig 

fauna og naturreservater. Til fods og på cykel udforsker vi de alpine 
enges gamle stier, de ældgamle bøgeskove, de dystre huler med deres 
utrolige stalaktitter, og ikke mindst det lokale køkken med gamle skikke 
og traditioner.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Opsamling  i Sofia eller Plovdiv 
lufthavn. Transport til Sofias centrum, hvor 
der overnattes.
Dag 2: I dag går det til Iskar-kløftens 
knejsende klinter. Vi vandrer op til 
Lakatnik-klipperne, hvorfra der er et utroligt 
udsyn over dalen med Iskar-floden. Om 
eftermiddagen en let cykeltur i området, 
efterfulgt af et besøg i Cherepish-klostret 
(til fods 8 km, op/ned 200/170 m, på cykel 
20 km, op/ned 200/400 m).
Dag 3:  Besøg i Ledenika-hulen. Transport 
til Vratcata-kløften (et unikt karstlandskab 
med huler og lodrette klipper), og 
vandretur på økoruten til Borov Kamyk-
vandfaldene (63 m høje). Herefter klatrer 
vi stejlt op, fanger cyklerne og kører til 
Varshec, et berømt kursted (til fods 6 km, 
op/ned 200/50 m, på cykel 37 km, op/ned 
140/800 m).
Dag 4: Transport til Petrohan-passet, 
undervejs besøg i Klisura-klostret. 
Fra passet cykler vi nedad på en 
gammel grussti i en højde af 1650 
m med mål i byen Berkovica. Turen 
byder på et vidunderligt panorama 
over bjergmassiverne. Der overnattes 
i Berkovica (på cykel 40 km, op/ned 
300/120 m).

Dag 5: Transport til Kopren-hytten. 
Undervejs besøger vi Lopushanski-
klostret. Videre en vandretur på Koprens 
økosti med adskillige vandfald og vandløb. 
Turen går langs floden op ad trætrapper 
og fortsætter gennem spændende 
klippelandskaber frem mod en vidunderlig 
blomsterbesmykket eng. Herefter går det 
tilbage til udgangspunktet. Vi fortsætter 
videre på cykel på en herlig grusvej 
gennem skønne enge frem mod Chiprovci, 
hvor vi overnatter (til fods 5 km, op/
ned 400/350 m, på cykel 12 km, op/ned 
100/300 m).
Dag 6: Transport til Belogradchik. På 
vejen et besøg i Chiprovci-klostret. Dagens 
højdepunkter er et besøg i Belogradchik-
fæstningen og på Belogradchik-
klipperne. Vi udforsker dem på cykel. Om 
eftermiddagen et besøg i Magurata-hulen. 
Overnatning i Belogradchik (til fods 3 km, 
op/ned 60/70 m, på cykel 15 km, op/ned 
300/300 m).
Dag 7: En vandretur til Chuprene 
naturreservatet runder anstrengelserne 
af. Herefter transport til Sofia med lidt 
sightseeing og overnatning (til fods 7 km, 
op/ned 200/180 m).
Dag 8: Transfer til Sofia eller Plovdiv 
lufthavn. Afgang.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Ankomst til Bukarest lufthavn og 
transfer til Risnov. Vi bliver to nætter i 
Risnov.
Dag 2. Vandring gennem 
Postavarulbjergene til Brasov/Kronstadt. 
Vi tager en tur rundt på det smukke 
bytorv, som er omkranset af Renæssance 
og barokpatricierbygninger (4-5 timers 
vandring).
Dag 3. I dag besøger vi det 
legendariske Drakulaslot. Vi vandrer i 
Bucegibjergene med fantastisk udsigt 
over til Craiuluibjergene. Først når vi 
bjerglandsbyen Simon, som er kendt for 
sin særlige røgede ost, og derefter til 
landsbyen Moieciu. Vi overnatter i Moieciu 
(5 timers vandring).
Dag 4. Fra Moieciu fortsætter vi til fods til 
hyrdelandsbyen Fundata, efterfulgt af et 
besøg ved ”kongernes sten” til sidst når vi 
Magura. På vejen ser vi mange orkideer, 
ensian, klokkeblomster og endemiske 
blomster såsom Karpateriris, som findes 
spredt ud over smukke bjergenge og 
marker med vilde blomster. Vi bliver to 
nætter i disse smukke omgivelser (5 timers 
vandring).

Dag 5. I dag foretager vi en rundtur med 
fantastisk udsigt til Postavarul, Bucegi, 
Piatra Craiului og de fjernere Lezerbjerge. 
På vejen kan vi besøge Pestera Liliecilor 
(flagermushulen) (3-4 timers vandring).
Dag 6. Vandring til den rustikke 
Curmaturabjerghytte, hvor vi kan få noget 
at drikke, og derefter går vi gennem den 
spektakulære Prapastiile Zarnestilor-
kløft til Zarnesti. Zarnesti blev engang 
berømt på grund af  “Projektet for de store 
rovdyr”, som tog sig af bjørne, ulve og 
losser i Rumænien. Om aftenen kan vi se 
en video om ”Ulveprojektet” samt Piatra 
Craiului-nationalparken. Vi overnatter 
i et velkommende gæstehus. (5 timers 
vandring).
Dag 7. Vi kører til Weisskirch - en smuk 
typisk tysk/saksisk befæstet landsby 
med gamle flotte landhuse. Der er en 
kort gåtur hen til den flotte kirkeborg. 
Om eftermiddagen skal vi have en 
sightseeingtur i Sighisoara - Grev Drakulas 
fødselssted. Byen er på UNESCO’s liste 
og er også kendt som Transsylvaniens 
perle.
Dag 8. Transfer til Bukarest lufthavn for 
afrejse.

CYKEL- OG VANDRETUR I DE 
VESTLIGE BALKANBJERGE

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Bedste periode: maj – september
►Sværhedsgrad: moderat til svær
►Forlængelse af turen: evt. ferie 

ved Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Ophold i pensionater med eget bad/
toilet og halvpension; mountainbikes 

(dog ikke hjelm og tasker); 
engelsktalende guide; ledsagebil og 
transport under hele turen; transfer til 
lufthavnen. Entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide 

(dansktalende turleder på udvalgte 
afgange)

►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: moderat

PRISEN INKLUDERER
7 overnatninger med halvpension 
i dejlige gæstehuse med en-suite-

faciliteter; alle transfers; afhentning/
aflevering i Bukarest lufthavn; 

bagagetransport; engelsktalende 
lokal guide (dansktalende turleder på 
særlige datoer, se prislisten); entréer;

DET BEDSTE AF TRANSSYLVANIEN 
OG KARPATERBJERGENE
Denne tur tager dig på en fortryllende rejse gennem de fantastiske 

bjerge i de østlige Karpaterbjerge og den historiske region 
Transsylvanien, som kombinerer vandring i uberørte naturlige 

omgivelser og besøg ved kulturelle og historiske vartegn og berømte 
rumænske byer og landsbyer. Du kommer til at tilbringe et par dage med 
moderat vandring i nogle af de mest pittoreske bjerge og nationalparker 
i Rumænien - Bucegibjergene, Piatra Craiului-bjergene, Prapastiile 
Zarnestilor-kløften og nyde den rige biodiversitet og de storslåede 
bjergudsigter i det karpatiske landskab - bjergenge, store granskove, 
bjergtoppe, betagende kløfter og smukke dale. Du vil også fornemme den 
magiske middelalderånd i Transsylvanien når du besøger den historiske 
by Sighisoara, Bran-slottet og flere klostre. Trækirker med høje tage, 
citadeller, legendariske borge, genvordig historie, fantastiske bjergkæder 
og -tinder, spredte landsbyer …disse er bare nogle af regionens goder!



På denne tur kommer du igennem nogle af de mest spektakulære dele af 
Rodoperne, kendt som fødestedet for den mytiske musiker Orfeus (nærmere 
bestemt Trigradgrotten med dens 250 meter høje lodrette vægge, Djævlens 

Hals-hulen, Mirakelbroerne, Jagodina-hulen (som regnes for en af de smukkeste 
i Bulgarien) og så videre). Du får her muligheden for at udforske bjergene uden at 
blive eskorteret af en guide, i stedet stoler du bare på din egen evne til at håndtere 
spændende og overraskende situationer! I kommunisttiden blev der opretholdt en 
20 km bred ekskluderet zone langs Bulgariens sydlige grænse, som sørgede for, at 
beboerne i denne region blev isoleret. Nu findes denne zone ikke længere og det 
giver derfor besøgende let adgang til et antal gemte autentiske steder. Stien giver 
fantastisk udsigt over høje stenklinter, tætte skove, bjergenge fulde af orkideer om 
sommeren og små landsbyer, som stadig huser den gamle ånd fra hedengangne 
tider i nogle af de mest isolerede og etnisk forskellige samfund i Bulgarien. 
Listen over højdepunkter inkluderer ligeledes et besøg på Bachkovoklostret (det 
næststørste i Bulgarien), de ældgamle Chairski-søer samt det gamle kvarter i 
Plovdiv. Vores forarrangerede overnatninger og bagagetransport på hele turen 
sikrer glæden ved ubegrænset vandring gennem vildnisset i Orfeus hjemområde.
De daglige vandringer varierer mellem 13 og 24 km med vandring opad/nedad i op 
til 900 meters højde.
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KAPPADOKIENS MIRAKLER ORFEUSBJERGENE
Her venter store oplevelser: afsidesliggende landsbyer, uendeligt varierede 

landskaber, høje plateauer, højere bjerge, ældgamle mindesmærker, en 
kultur fyldt med mysterier og venlige mennesker. Dette er Tyrkiet!

En af landets perler er Kappadokien – en natur som grebet ud af fantasien, 
nærmest en anden planet, med geologiske formationer som ikke findes magen 
til. Vind, regn og frost har gennem millioner af år formet dette eventyrlandskab af 
vulkanske klippeformationer.
Der bliver besøg på bl.a. det berømte Museum for anatolsk kultur, en tur til 
Ihlaradalen med dens rige fauna og velbevarede klippekirker. Videre besøger vi 
også Derinkuyu – en af de største underjordiske byer (8 etager, 87 m under jorden) 
og Ortahisarborgen. De daglige gåture på 4-5 timer er ganske overkommelige, 
ingen stejle stigninger!

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide 

(dansktalende turleder på udvalgte 
afgange)

►Varighed: 8 dage/ 7 nætter (6 
dages vandring)

►Bedste periode: april – oktober
►Sværhedsgrad: moderat

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i Ankara på 3-stejrnet 
hotel med morgenmad (dag 1 og 
7); overnatning på familiehoteller 

(værelse med bad og toilet) med fuld 
forplejning resten af turen (dog kun med  
halvpension dag 2 og 7); engelsktalende 
guide (dansktalende turleder på særlige 
datoer, se prislisten); al transport. Div. 

entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter 

(6 dages vandring)
►Bedste periode: maj-september
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 

pensionat (7 nt.) med eget bad og 
toilet og halvpension (undtagen dag 
7 hvor der ikke tilbydes aftensmad); 

bagagetransport på hele turen; 
vejviser på engelsk; kort; 24-timers 
telefonassistance; entréer er ikke 

inkluderet

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide 

(dansktalende turleder på udvalgte 
afgange)

►Varighed: 8 dage/ 7 nætter (6 
dages vandring)

►Bedste periode: maj – september
►Sværhedsgrad: moderat

PRISEN INKLUDERER
Ophold på 3-stjernet hotel i 

Kappadokien (værelse med bad/
toilet), og i Taurusbjergene bjerghytte 

(dobbelt- og tresengsværelse 
med bad/toilet); fuld forplejning; al 
transport; lokale engelsktalende 
guider (dansktalende turleder på 
særlige datoer, se prislisten). Div. 

entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter 

(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: maj – september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet; Transbalkan Trek (s. 29)

PRISEN INKLUDERER
Alle transporter; 

bagagetransport; pensionat og 
guesthouse med eget bad og 
toilet og halvpension; vejviser 

på engelsk; kort; 24-timers 
telefonassistance; entréer er 

ikke inkluderet

VANDRETUR I KAPPADOKIEN 
OG TAURUSBJERGENE

BALKANBJERGENES 
HEMMELIGHEDER

Denne vandretur er, uden at 
være vanskelig, nok ikke helt 
for motionister. Den kræver lidt 

mere, hvis man vil opleve det ægte 
Kappadokien og de nærliggende 
Taurusbjerge. Kappadokien udgør 
en perle af et landskab med utrolige 
klippeformationer, mystiske 
underjordiske byer, fjerne kapeller og 
klostre, stenhuler, hvor de første kristne 
søgte tilflugt.
Taurusbjergene udgør den vestlige 
del af den bjergkæde der strækker sig 
gennem hele Asien. Den tyrkiske del 
løber langs Anatoliens sydlige grænse 
og udgør i sig selv  4 store formationer. 
Som del af Taurusbjergkæden 
støder vi på Aladaglarmassivet med 
Demirkaziktinden (3766 m ). De 
eroderede kalksten har her skabt en 
forunderlig topografi med forrevne 
slugter, dybe dale og en spændende 
fauna.
Vi vandrer 3 hele dage i Kappadokien 
og lige så i Taurusbjergene. Alle turene 
er overkommelige. Der er ingen stejle 
op- og nedstigninger. Gevinsten er et 

smukt afvekslende landskab hele vejen. 
De daglige ture er på 12-17 km med en 
op- og nedstigning på ca. 800 m.
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Balkanbjergene er en af Europas 
bedst bevarede hemmeligheder, 
når det gælder sublim og 

behagelig vandring. Mens de fleste 
besøgende i Bulgarien tager direkte 
til de høje og udfordrende toppe i 
Rila- og Pirinbjergene, lægger de 

færreste måske mærke til denne meget 
attraktive skovklædte bjergkæde lige 
uden for Sofia - med bjerge højere 
end 2300 m. Den nordlige side af 
Balkanbjergene byder på unikke og 
varierede landskaber, plettet med 
små landsbyer midt i alt det grønne 
og blomsterne. Her bydes besøgende 
ikke bare på ro og fred, men også på 
muligheden for at opleve den unikke 
og hyggelige atmosfære i autentiske 
bulgarske landsbyer. I denne region 
udgør traditioner en stor del af nutidens 
liv. Gamle vandmøller fungerer stadig, 
valkemøller fortsætter med at vaske 
farverige tæpper og den berømte 
"rakia" (brændevin) destilleres lige 
foran øjnene på dig. Bulgarske 
husmødre sylter uforglemmelige søde 
marmelader af vilde bær, og de gamle 
landmænd laver stadig den kendte 
balkanske fetaost af fåre- og gedemælk. 
Alt dette er omkranset af den vilde 
natur i Centralbalkan Nationalpark 
og en af dens ni grønne perler – 
biosfærereservatet Boatin, som huser et 
af de største bøgeskovsbælter i Europa. 
De daglige vandreture varierer mellem 
10,5 og 17km med vandring opad/nedad 
i op til 700 meters højde.
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DOLOMITTERNE I VAL BADIA

CINQUE 
TERRE 

TERRA DI SIENA

Val Badia befinder sig i Italiens nordligste region på den sydlige side af 
Alperne og kommer til at forbavse dig med sine utrolige landskaber på denne 
Dolomitvandretur i et område, som i senere år er blevet et turistmekka. 

Navnet “Dolomitterne” kommer fra stenen “dolomit” – en type kulsten, som er 
årsag til de karakteristiske former og farver i disse bjerge. På denne vandring 
kan du nyde oplivende ture gennem overvældende natur med dramatiske 
kalkstensbjerge med snetoppe, et fantastisk naturreservat, billedskønne bjergenge 
og idylliske sletter. Denne unikke tysktalende del af Italien byder på et exceptionelt 
køkken, et bredt udvalg af dyreliv såsom de karakteristiske murmeldyr og gemser 
samt smukke forårsblomster i tusindvis inklusive orkideer, liljer og venusvogne. 
Lad dine bekymringer bag dig og tag ned til lyden af syngende fugle. Giv din 
sundhed næring - Val Badia er klar.
De daglige vandringer varierer mellem 10 og 21 km med vandring opad/nedad i op 
til 1300 meters højde.

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter 
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 personer
►Bedste periode: juni-oktober
►Sværhedsgrad: moderat/svær
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i La Valle, Brunico

PRISEN INKLUDERER
Transport La Valle-Brunico; 3*** hotel 

med halvpension; 3*** bjerghytte 
med delte faciliteter (kun dag 6) og 

fuld forplejning; detaljeret vandrekort 
og road book på engelsk; 24-timers 

telefonassistance

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 personer
►Bedste periode: april-oktober
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Pisa, Firenze etc.

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; 3*** hoteller med 
eget bad og toilet (undtagen dag 

4 hvor man bor på en bondegård); 
morgenmad (6dg) og halvpension 
(1 dg); 3-dags parkeringskort (til 

ankommende i bil); vandrekort og 
road book på engelsk; 24-timers 

telefonassistance

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 personer
►Bedste periode: april-juni; 

september-oktober
►Sværhedsgrad: let/moderat
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Rom, Firenze etc.

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; transport til Siena 

på dag 7; overnatning på 2*-3* 
hoteller med eget bad og toilet; 

morgenmad; aftensmad dag 1, 3, 
5 og 6; detaljeret vandrekort og 
road book på engelsk; 24-timers 

telefonassistance

Bliv ført ind i det magiske område 
Cinque Terre - fem unikke 
fiskerlandsbyer langs den liguriske 

kyst, også kendt som Italiens ‘blomster-
Riviera’. Byerne er bygget ind i selve 
klippekysten og er berømmet for deres 
forrevne udseende og nås bedst med tog 
eller til fods, da biladgang er begrænset. 
Cinque Terre er en nationalpark og har 
været på UNESCO’s liste siden 1997. 
Vandringerne langs kyststierne giver de 
mest fantastiske udsigter over frodige 
middelhavsvinmarker og vilde blomster 
i blomst, mens der længere inde i landet 
er fortryllende nåle- og kastanjeskove. 
Rejs med tog eller båd fra Monterosso 
til pittoreske landsbyer, hvor du kan 
nyde det lækre lokale køkken og slappe 
af med et glas hvidvin på en udendørs 
café med udsigt over Middelhavets 
smaragdgrønne vande. Cinque Terre er 
et lille paradis med et unikt landskab, 
snoede stier, fortryllende strande mellem 
klinter, klart vand og besnærende dufte, 
og vil med sikkerhed tilfredsstille enhver 
besøgendes smag.
De daglige vandringer varierer mellem 7 

og 13 km med vandring opad/nedad i op 
til 950 meters højde.
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Det her er det Toscana, du altid har 
drømt om. Turen tager dig igennem 
et landområde, hvor tiden står 

stille. Du vandrer i de bakker, som ofte 
portrætteres på renæssancemalerierne 
og vises på vore dages film - et landskab 
med en dybblå himmel, gylden okker og 
frisk grøn farve. Her findes nogle af de 
bedst bevarede middelalderbyer i Europa 
(nogle af dem er fredet af UNESCO) 
med deres romanske og gotiske kirker, 
gamle borge og klostre. Fra de berømte 
vinmarker Vino Nobile og Brunello til 
middelalder- og renæssancekøbstæder 
med bymur - Toscana er et mesterværk, 
lige velsignet af menneskets og naturens 
genistreger. Samtidig med at vi nyder 
besøgene i flotte kirker og abbedier samt 
de komfortable overnatningssteder, vil vi 
nyde regionens gastronomiske glæder - 
pecorinoost, vildsvin, porcinisvampe og 
fin rødvin. Nyd det! Turen slutter i Siena 
– den bedst bevarede middelalderby 
i Europa - et sandt kunstnerisk og 
arkitektonisk mesterværk.
De daglige vandringer varierer mellem 10 
og 16 km med vandring opad/nedad i op 
til 650 meters højde.

VIA SPLUGA: 200 ÅR TILBAGE I TIDEN
„Le grand chemin d’Italie“ – sådan kaldte det nittende århundredes 

europæiske rejsende ofte vejen fra Coira til Chiavenna gennem Splugen. 
I mange år var dette den mest anvendte rute mellem Tyskland og Italien 

takket være dens særligt privilegerede geografiske placering. Splugenpasset (2115 
m) befinder sig på et af de smalleste steder i Alperne og markerer passagen gennem 
de Lepontine og de Rhaetiske alper. Da der er lige langt til Milano og Zürich, er dette 
forbindelsesporten mellem de to søer Constance og Como såvel som de store dale 
ved Rhinen og Po. I dag, efter to århundreder, kan man se, at interessen for denne 
vej igen er ved at blive vækket - og dette har ikke at gøre med handel og økonomiske 
interesser; det er snarere en blanding af motivationsfaktorer inkluderende økologi og 
et ønske om at genopdage fortidens turisme: Ønsket om at forsvinde ind i et intakt 
og velbevaret naturligt område kombineret med behovet for at genopdage den gamle 
rejseform, at opdage nye steder og opleve den samme fornemmelse som fortidens 
rejsende. Programmet er fuld af historisk, etnografisk og naturalistisk indhold, som 
foldes ud langs de gamle ruter, men er kombineret med holdepladser undervejs, som 
tilbyder logistiske og informationsmæssige hjælpemidler. Ruten dækker i alt 65 km 
og starter i Thusis i hjertet af Grison-kantonen (720 meters højde). Den fortsætter 
langs kløfterne ved Mala Way gennem byerne Schams, Rheinwald og videre til 
Splügen (1457 m) - en vigtig transitvej. Via Spluga drejer derefter mod syd og når 
op i en højde på 2115 m ved passet, og går derefter ned gennem den spektakulære 
og charmerende Cardinello-slugt helt ned til Isola, hvor den fortsætter langs hele 
San Giacomo-dalen, indtil den til sidst når den billedsmukke landsby Chiavenna (i 
333 meters højde).De daglige vandringer varierer mellem 14 og 20 km med vandring 
opad/nedad i op til 900 meters højde

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 7 dage/6 nætter
(5 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Sværhedsgrad: moderat

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; værelse med 

eget bad og toilet og morgenmad; 
5 madpakker; detaljeret 

vandrekort og road book på 
engelsk; museumsbilletter
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  LAGUTRO

VANDRING VED 
SALZKAMMERGUT-SØERNE

MADEIRA – “LEVADA”-TREK

TOUR DU MONT BLANCVÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i området

PRISEN INKLUDERER
Bustransport fra Unterach til 
Mondsee; bagagetransport; 

pensionater og hoteller med eget bad 
og toilet og morgenmad; detaljeret 

vandrekort og road book på engelsk; 
båd/færgebilletter; tovbanebilletter; 

telefonassistance i weekenden

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: midt-juni til midt-

september
►Sværhedsgrad: svær
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Chamonix

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; transport til 
Notre Dame de la Gorge; 3*** 
hoteller med eget bad og toilet 

(dg 1, 7); hytter i fællessoverum 
med delte faciliteter (dg 2 
til 6);  vandrekort og road 

book på engelsk; 24-timers 
telefonassistance

Madeira er en portugisisk øgruppe 
på 3 øer, som består af Madeira 
(autonomt område), Porto Santo 

og Desertas. Denne lille gruppe øer 
ligger cirka 1000 km sydøst for Portugal 
ude i Atlanterhavet ikke langt fra den 
afrikanske kyst. Det er et smukt sted 
med milde somre og praktisk talt ingen 
vinter. Klimaet er utroligt favorabelt for 
denne åbne botaniske have – et sandt 
paradis for naturelskere. Det er en unik 
oplevelse at vandre langs en “levada” 
og noget meget særligt for Madeira – et 
sandt paradis for vandrere. En “levada” 
er en kanal, som henter vandet ned fra 
de regnfulde bjerge til det tørre lavland, 
hvor det bruges til vanding. Vi har her 
at gøre med kanaler, som strækker sig 
over hundreder af kilometer, er bygget 
for århundreder siden, og som stadig er 
meget velholdte. De første “levadaer” kan 
dateres tilbage til det 15. århundrede og 
hele “levada”-netværket er omtrent 2150 
km langt. Stierne langs “levadaerne” 
fører dig gennem uspoleret natur, 
pittoreske landskaber, slugter, frodige 
bananplantager, vinmarker, bælgmørke 
tunneler og gamle nåleskove. Madeiras 
højeste bjerg (Pico Ruivo, 1862 m) vil 
også blive besteget.
De daglige vandringer varierer mellem 
12 og 16 km med vandring opad/nedad i 
op til 1000 meters højde (normalt 400 m; 
lettere/hårdere valgmuligheder findes de 
fleste dage)

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: hele året
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Funchal

PRISEN INKLUDERER
Transport fra og til Funchal 

lufthavn; transport (dag 2, 3, 5 
og 6); bagagetransport; 3***-

4*** hoteller med morgenmad; 
detaljeret vandrekort og road 

book på engelsk;
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Salzkammergutregionen er et berømt ferieområde i Østrig, som strækker sig 
fra Salzburg til Dachsteinbjergene. Områder byder på 76 søer, hvoraf nogle er 
kendt for byerne St. Wolfgang, Mondsee og Gmunden beliggende ved deres 

bredder, mens andre er ensomt beliggende og skjulte. Navnet Salzkammergut betyder 
"saltkammergodset" og er arvet fra det kongelige saltkammer - den autoritet, som 
havde til opgave at styre de dyrebare saltminer i Habsburgriget. Din rute tager dig over 
bjerge og på tværs af søer, forbi naturvidundere og berømte steder. Turen starter i St. 
Wolfgang, som er placeret ved den nordlige bred af Aber- og Wolfgangsøen, hvor du 
tager en bådtur og vandrer rundt om søen med udsigt til Schafbergbjergene. I løbet 
af de næste dage oplever du også den idylliske Schwarzensee, Burggraben Klamm – 
en vild kløft med vandfald, naturreservatet Eglsee (berømt for dets orkiderigdom om 
sommeren), Mondsee, Wartenfels-borgen, Fuschlsee (som siges at være den klareste 
og reneste af Salzkammergutsøerne, som tilbyder flotte og uberørte strande, som er 
perfekte til badning) og ikke mindst en af de lokale attraktioner – kabelbanen, som 
fører op til toppen af Schafbergbjergene, som sandsynligvis er det bedste sted at nyde 
udsigten over regionens søer.
De daglige vandringer varierer mellem 11 og 18 km med vandring opad/nedad i op til 
400 meters højde.

Turen rundt om Mont Blanc (som 
betyder “det hvide bjerg”) regnes 
for en af de bedste af alle verdens 

klassiske selvguidede ture. Tro mod 
sin myte er Mont Blanc uden tvivl et af 
de smukkeste bjergmassiver i Alperne. 
Rig som den er, på alpin historie og 
forskellig kultur har regionen tiltrukket 
bjergbestigere og vandrere i mere 
end 200 år. Vores rundtur vil føre 
dig gennem forskellige dale og over 
bjergkamme i Alperne i tre forskellige 
lande – Frankrig, Italien og Schweiz, 
så du kommer til at se bjergenes 
forskellige ansigter. Turen passerer 
gennem blomsterfyldte enge, krydser 
høje pas og tilbyder nogle af de fineste 
bjergudsigter i verden. Udsigterne 

byder nemlig på talrige bjergtinder og 
smukke gletschere hele vejen rundt om 
det imponerende Mont Blanc-massiv, 
som konstant findes i baggrunden. 
Hele vejen vil du blive fulgt af 
murmeldyrenes lyde og silhuetter af 
gemser og stenbukke (hvoraf nogle er 
meget tamme). Turen ender i Chamonix 
- en af Europas mest efterspurgte 
vandringsdestinationer. Denne tur 
er relativt krævende, men enhver 
vandrer med gennemsnitlig erfaring i 
bjergvandring bør kunne nyde den. Tre 
lande, tre kulturer, tre køkkener - alt 
sammen på en fantastisk tur. De daglige 
vandringer varierer mellem 10 og 20 km 
med vandring opad/nedad i op til 1300 
meters højde.

KORSIKA – FRA KYST TIL KYST
VÆRD AT VIDE

►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 personer
►Bedste periode: april-oktober
►Sværhedsgrad: let/moderat
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Ajaccio

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; 2-3*** hoteller 
med eget bad og toilet (dog delte 

faciliteter på dag 4) med morgenmad; 
aftensmad dag 2, 3, 4 og 5; 

vandrekort og road book på engelsk; 
24-timers telefonassistance

„Skønhedens ø“ – Korsika 
passer godt til det navn, 
som grækerne gav øen, som 

kombinerer dramatisk kystlinie med 
sandstrande og bjerge med snetop med 
kastanje- og nåleskove. Korsika er den 
tredjestørste ø i Middelhavet efter Sicilien 
og Sardinien og stiger op af vandet i 
det Tyrenske hav lige sydøst for det 
franske fastland. Der er fire klassiske 
vandreruter på Korsika, som slanger 
sig rundt om bjergmassivernes fod. De 
fører en gennem skove og landsbyer og 
tilbyder fantastisk udsigt over bjergtoppe 
og helt ud til havet. Mens du udforsker 
de imponerende landskaber, kommer du 
igennem en række landsbyer, som det 
også er en lyst at opleve. Stien “Mare a 
Mare South” er en klar favorit, som lader 
dig nyde alle kontrasterne og farverne 
på øen. Startende i Porto Vecchio-golfen 
på østkysten, som er overbegroet 
med duftende middelhavsvegetation 
og et strittende miks af lyngbuske, 
hæver stien sig op gennem bjergene 
i Alta Rocca og de berømte lyserøde 
granittoppe i Bavella før vi ankommer 
til Propriano på vestkysten. På 
vejen kommer du til at opleve gamle 
kapeller og kirker, arkæologiske felter, 
traditionelle fårehytter, gamle granithuse, 
olivenmøller, varmekilder og ikke 
mindst Napoleons hus. Denne ferie vil 
appellere til alle, som er vant til at vandre 

regelmæssigt og er i god form. Med seks 
dages let til moderat vandring kommer 
du til at opleve Korsikas sydende og alle 
dens skatte.
De daglige vandringer varierer mellem 10 
og 17 km med vandring opad/nedad i op 
til 1000 meters højde

FRANKRIG
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ANNECY - SØEN

DET BEDSTE I DE 
CATALANSKE PYRENÆER

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 7 dage/6 nætter
(5 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: moderat

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; transport 
fra Thones til Montremont; 

2** hoteller med halvpension 
(undtagen på dag 6 i Annecy, 
hvor der kun er morgenmad); 
vandrekort og road book på 
engelsk; billet til bådturen

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: maj-oktober
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: 

yderligere dage i Barcelona eller 
kystområderne

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; transport 

fra Ripoll til Camprodon; 3*** 
hoteller med eget bad og 
toilet;  morgenmad  (dg 1, 
6, 7); halvpension (dg 2-5); 

vandrekort og detaljeret road 
book på engelsk; 24-timers 

telefonassistance

Denne vandreferie i Frankrig 
udforsker bjergkæden Aravis, som 
ligger mellem Annecy og Mont 

Blanc-massivet. Vandreturen i denne 
spektakulære region lader dig opdage den 
mest autentiske del af Aravis på tværs af 
fire landsbyer: Grand Bornand, Chinaillon 
(en berømt skidestination om vinteren og 
et paradis for vandrere om sommeren, 
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Pyrenæerne er en af de bedste destinationer for vandrere. Smaragdgrønne 
smeltevandssøer, majestætiske tinder med sne, dale gennemskåret af klare 
snoede floder, grønne rullende bakker og stenlandsbyer karakteriserer denne 

flotte bjergkæde. Området byder på over 1000 km afmærkede stier, som er meget 
varierede landskabsmæssigt - tørre og golde områder afløses af mange grønne og 
frugtbare områder.
Denne tur fører dig til et relativt lille område fra bakkerne ved bjergenes fod og op til 
2800 m. Der er uspoleret, vildt og farverigt med charmerende landsbyer, som ofte har 
en gammel oprindelig bymidte og hvor luften i de små smalle stræder gennemsyres af 
duften af kvæg. 
Opdag de fantastiske landskaber i de catalanske Pyrenæer, hvor vandring i sandhed er 
en fascinerende oplevelse. Turens højdepunkter inkluderer ligeledes byen Camprodon 
med dens bro fra det 12. århundrede og romanske klostre, tovbanen, som går op til 
Nuria, vandreture i de alpine områder over trælinien (dag 4 og 7) etc.
De daglige vandringer varierer mellem 7 og 20 km med vandring opad/nedad i op til 1000 
meters højde.
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COSTA BRAVA - LANGS KATALONIENS 
KYST

MAESTRAZGO - 
STILHEDENS LABYRINT

Som et lærred hvor naturen med stor sensitivitet har forsøgt at kombinere 
nåleskovenes intense grønne farve, stenenes massivitet, det gyldne sands 
blødhed og havets dybe fængslende blå - det er Costa Brava. Denne vandretur 

er perfekt for begyndere. Ruten følger en lille del af den berømte sti GR-92 – startende i 
Italien følger den Middelhavets kyst, indtil den når Spanien. Den krydser den fortryllende 
Emporda-region, som viser alt, hvad Katalonien er berømt for: pittoreske landsbyer fra 
middelalderen, bjerge dækket af nåleskove, små bakker og brede strande… Efter dagens 
vandring er der fin mulighed for at slappe af på stranden eller nyde en lækker middag 
på en af de lokale restauranter. Emporda er i høj grad berømt for dets køkken og særligt 
for sine fiskeretter. Andre højdepunkter inkluderer bugterne langs Begurkysten, som 
er kendt som den smukkeste på hele Costa Brava, den fantastiske strand Calella de 
Palafrugell, feriestedet Palamos med en havn fuld af lystyachts, den botaniske have Cap 
Roig, middelalderbyen Pals etc.
De daglige vandringer varierer mellem 10 og 19 km med vandringer opad/nedad i op til 
900 meters højde.

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 7 dage/6 nætter
(5 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: marts-juni; september-

november
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: yderligere dage i 

Barcelona

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; 3*** 

hoteller og bondegårde 
( værelse med eget bad 
og toilet); halvpension (4 
dg); morgenmad (2 dg); 
vandrekort og road book 

på engelsk; 24-timers 
telefonassistance

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: året rundt 

undtagen juni og juli
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Barcelona

PRISEN INKLUDERER
Bagagetransport; transport til/fra 

Alcorisa; små landlige hoteller med 
eget bad og toilet; halvpension; 

vandrekort og road book på engelsk; 
24-timers telefonassistance

Nyd vandringen gennem det fjerne Maestrazgo i Nordøstspanien. Så befinder man 
sig i et vildt bjergrigt landskab af stærke kontraster; tinder og kløfter, floder og 
sletter. Der er ege- og nåleskove med marker imellem, hvor bonden lever sit liv, 

som hans forfædre har gjort det mange generationer tilbage. Det er en rejse til det åbne 
stykke mellem højlandet ved Castellón og Teruel, hvor mennesket har skrevet sin egen 
version af historien. Med sine middelalderlandsbyer Mirambel, Cantavieja, Molinos, som 
er grundlagt af Tempelridderne, og de skjulte bjerglandskaber, vil dette landområde 
gradvist åbenbare sin kultur, liv og fortid. I søgning efter solens varme vil du hurtigt 
miste orienteringen i en labyrint af smalle gader. Her kommer besøgende ikke til at møde 
gader fyldt med andre turister. Her er tid til vandring, overvejelser, en god bog eller en 
snak med venner. Alt du behøver er lysten til at have det godt! De daglige vandringer 
varierer mellem 15 og 19 km med vandring opad/nedad i op til 950 meters højde.

hvor en lang række kabellifte bringer 
dig op, hvor du kan nyde de fantastiske 
omgivelser), La Clusaz (en billedsmuk 
traditionel landsby og en af Haute Savoie’s 
bedst bevarede hemmeligheder, som ikke 
har tabt noget af sin indgroede franske 
charme) og Saint Jean de Sixt. Til sidst 
ender stien i Talloires, som kendes som 
den sandsynligvis mest romantiske 
landsby i Frankrig. Byen befinder sig ved 
bredden af den majestætiske Annecy-sø, 
hvor et bådcruise tager dig direkte ind til 
Annecy’s historiske centrum – et sted, 
som med sikkerhed vil charmere dig. 
Ud over de omkringliggende landskaber 
er Annecy hjemby for et antal berømte 
monumenter såsom Palais de l`Isle 
(det gamle fængsel bygget i det 13. 
århundrede), Annecy-borgen (som engang 
husede greven af Geneve), katedralen 
St. Pierre (bygget i det 16. århundrede), 
mange pittoreske hvælvinger, kanaler 
m.m. Panoramisk og varieret som den 
er - denne tur giver et ideelt billede 
af bjergene: traditionelle bjerghytter, 
alpine enge (dette er Reblochon-ostens 
hjemegn), isolerede kapeller, tæpper af 
vilde blomster og romantisk stilhed. De 
daglige vandreture varierer mellem 3 og 
6 timer med vandring opad/nedad i op til 
1000 m.
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DE MAGISKE SKORSTENE I 
KAPPADOKIEN

BALKAN-CYKELREJSEN

MALA FATRA’S 
BJERGRYGGE

Det er umuligt at forestille sig et 
mere vidunderligt syn end dette 
stemningsfulde månelandskab med 

dets bizarre stenformationer, gådefulde 
skorstene og udbredte huleudgravninger. 
I Kappadokien er geologi og civilisation 
uløseligt bundet sammen fordi erosion 
og konstruktion gennem århundreder har 
påvirket hinanden. Som resultat af dette 
unikke samarbejde er regionen blevet en 
af verdens flotteste skulpturer - formet af 
naturen, udskåret af mennesket. Det tog 
omtrent 30 millioner år for elementerne 
at forme lagene af vulkansk basalt og 
tuf til dets nuværende form, og selv 
menneskets påvirkning af landskabet 
går mange tusinde år tilbage til Hittite-
folket, som sandsynligvis var de første 
til at grave huler, som var velegnede til 
at bo i, ind i den bløde tuf. Forbundet af 
tunneller voksede disse til hele landsbyer 
og ligefrem byer, bygget langt inde i 
klippen eller helt nede under jorden. De 
underjordiske udgravninger gav ly til 
de første kristne immigranter, som kom 
til området, og nogle af Kappadokien’s 
mest fascinerende seværdigheder er de 
mange stenkirker. Turen tager dig hen 
til nogle af de mest berømte og smukke 
regioner i Kappadokien’s Goreme-dal, 

kærlighedsdalen, Zemi-dalen samt de 
historiske byer Uchisar, Ortahisar, Goreme 
og flere. Denne tur er for erfarne og 
eventyrlystne vandrere, som er vant til at 
orientere sig, da det kræver særlige evner 
inden for stifinding at klare sig i de tætte 
netværk af stier i de forskellige dale. De 
daglige vandringer varierer mellem 7 og 
14 km med vandring opad/nedad i op til 
320 meters højde

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 8 dage/ 7 nætter
(6 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: april-oktober
►Sværhedsgrad: moderat
►Detaljerede topografiske kort 

over regionen medfølger ikke (kun 
skematiske kort medfølger)

►Kompas eller GPS er nødvendigt

PRISEN INKLUDERER
Transport til og fra lufthavnen; 
bagagetransport; hoteller og 

pensionater med eget bad og toilet 
og halvpension (7 x morgenmad 
og 5 x aftensmad); vandrekort 

og road book på engelsk; 
telefonassistance

VÆRD AT VIDE
►Turens længde: 7 dage/6 nætter
(5 dages vandring)
►Gruppestørrelse: min. 2 pers.
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat (+ 

sværere valgmuligheder)
►Forlængelse af turen: yderligere 

dage i Bratislava

PRISEN INKLUDERER
Transport fra Bratislava lufthavn 

til bus-/togstationen; offentlig 
transport med tog eller bus fra 

Bratislava til Strecno og fra 
Zilina til Bratislava lufthavn; 

bagagetransport; pensionater 
og hoteller med eget bad og 

toilet; billet til kabinelift (enkelt); 
detaljeret vandrekort og road 
book på engelsk; 24-timers 

telefonassistance.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: april-oktober
►Sværhedsgrad: moderat/svær
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Оvernatning på 3* hoteller og i 

gæstehuse (dag 3, 4, 5, 6 og 7) eget 
bad og toilet og på familiedrevne 

pensionater og gæstehuse (dag 1 og 
2) med delte faciliteter; halvpension; 
21 gears cykel (hjelm og cykeltasker 
er ikke inkluderet); engelsktalende 
guide/chauffør i følgekøretøj; kort; 

roadbook; transport fra/til Sofia eller 
Plovdiv lufthavn; entréer er ikke 

inkluderet

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat/svær
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på familiedrevne hoteller/

gæstehuse (dag 1, 4, 6 og 7) og 3* 
hoteller (dag 2, 3 og 5) med eget 

bad og toilet; halvpension; 21 gears 
cykel (hjelm og cykeltasker er ikke 
inkluderet); engelsktalende guide/
chauffør med et følgekøretøj; kort; 
roadbook; transport fra/til Plovdiv 
eller Sofia lufthavn; entréer er ikke 

inkluderet

V
a

n
d

re
fe

ri
e

 p
a

 e
g

e
n

 h
a

n
d

: 
T

  TEIKRY
V

a
n

d
re

fe
ri

e
 p

a
 e

g
e

n
 h

a
n

d
: 
SL

OV
AK

IE
T

Denne tur tager dig med til de relativt 
små, men rigt varierede, vilde og 
interessante bjerge – Mala Fatra og 

nationalparken af samme navn. Dette er et 
område, som sjældent besøges af turister 
og en af Slovakiets mest velbevarede 
hemmeligheder, som tilbyder udfordrende 
vandringer og spektakulære landskaber. 
Du kommer til at vandre op til den åbne 
hovedbjergkam, som er dækket af 
bjergenge, dværgfyrretræer og hvide sten 
med fantastisk panoramaudsigt. Du vil 
bevæge dig gennem utrolige bjergkløfter 
på metalstiger og hængebroer, følge klare 
bjergfloder opad og nedad i smukke dale 
og nyde den svalende skygge fra nåle- og 
bøgeskovene. Alle disse naturoplevelser 
kombineret med charmen ved at besøge 
historiske og kulturelle seværdigheder 
såsom middelalderborge, kirker, små 
bjerglandsbyer og andet gør denne tur 
både underholdende og lidt af et eventyr, 
som er værd at opleve.  De daglige 
vandringer varierer mellem 10 og 20 km 
med vandring opad/nedad i op til 900 
meters højde.

På denne rejse cykler vi langs med de nordlige og centrale dele af Balkanbjergene, 
som er berømte for deres uspolerede natur, grønne dale med får, der 
fredsommeligt græsser på frodigt græs, stejle skrænter og blidt rullende bakker, 

som byder på rigeligt med unikke cykelmuligheder. Vi starter ud fra den lille landsby 
Goliam Izvor, passerer de nordlige dele af Centralbalkans nationalpark og ender i 
Veliko Tarnovo – Bulgariens gamle hovedstad og en af de mest charmerende bulgarske 
byer. De smalle veje snor sig gennem maleriske landsbyer, der ser ud som om de har 
været uberørt de sidste 200 år. I kommer til at se trækærrer, trukket af heste eller æsler 
og landsbyboere, der laver hø på gammeldags facon. På turen besøger I nogle af 
Bulgariens vigtigste ortodokse klostre beliggende i dalene eller skovene og nyder den 
bevarede skønhed af flere gamle landsbyer, som er udråbt til arkitektoniske reservater. 
Kirker med århundreder gamle ikoner og farverige vægmalerier ligger spredt over 
adskillige landsbyer og småbyer. De daglige ture ligger på mellem 43 og 74 km med op 
til 1000 m op eller ned ad bakke. 

* Alle cyklister modtager detaljeret vejviser og kort. Guiden med følgekøretøjet og 
bagagen tjekker flere gange om dagen, om alt er OK med gruppen. Guiden venter ved 
tværveje, følger med til morgenmad, frokost og aftensmad og fortæller ved de mest 
interessante seværdigheder på ruten. Cyklisterne kan altid springe over de hårdeste 
stræk og køre med i følgekøretøjet.

CYKLING PÅ LANDEVEJ I 
RODOPEBJERGENE

Rodopebjergene ligger i den ældste 
del af Balkanhalvøen og byder på 
nogle af de dejligste nåleskove i 

landet. Det blide og afrundede landskab er 
sammensat af høje rygge og dybe floddale 
med kløfter, der blander sig med flodlejer 
og floddale. Plante- og dyrelivet tæller 
arter som er uddøde i andre europæiske 
lande. Landskabet langs ruten inkluderer 5 
smukke dæmninger, inklusiv den højeste 
på Balkanhalvøen - Belmeken-dæmningen 
(2100 m), store bjergenge omgivet af 
nåleskove, dybe klippekløfter, pragtfulde 
grotter og klippeformationer, rene floder 
og charmerende små bjerglandsbyer. 
Langs vejen kan cyklisterne se heste- og 
æseltrukne trækærrer, sigøjnernomader, 
der plukker svampe og bær i skoven, samt 
nogle lokale muslimske indbyggere, som 
dyrker tobak og kartofler eller flokke af får 
og geder, der kommer ned fra bakkerne, 
når dagen er omme.  De daglige cykelture 
ligger på mellem 39 og 80 km med op til 
1300 m op og ned ad bakke.

* Alle cyklister modtager detaljeret vejviser 
og kort. Guiden med følgekøretøjet og 
bagagen tjekker flere gange om dagen 
om alt er OK med gruppen. Guiden venter 
ved tværveje, følger med til morgenmad, 

frokost og aftensmad og fortæller ved 
de mest interessante seværdigheder 
på ruten. Cyklisterne kan altid springe 
over de hårdeste stræk og køre med i 
følgekøretøjet.
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KLOSTER-CYKELREJSE
Dette er ikke bare en rejse til nogle af de mest interessante bulgarske klostre. Det 

er også en rejse gennem Bulgariens historie, eftersom alle de religiøse bygninger 
der indgår, er monumenter over alt, hvad der er sket i Bulgarien de seneste 1300 

år eller så. Disse steder har spillet en levende rolle i at bevare landets kultur og liv 
gennem århundreder og særligt under det ottomanske styre. På denne rejse cykler I i 
den centrale del af Balkanbjergene omgivet af uberørt natur - grønne skove, smukke 
enge, klare bjergfloder i dybe dale og pragtfulde klippeformationer. Med start i Veliko 
Tarnovo – Bulgariens gamle hovedstad kører I op og ned på behagelige veje med 
god udsigt og nyder charmen ved mere end 7 klostre, adskillige gamle kirker, flere 
arkitektoniske reservater, et frilands etnografisk museum, mange små bjerglandsbyer og 
de lokales autentiske hverdagsliv. De daglige ture ligger på mellem 27 og 45 km med op 
til 750 m op og ned ad bakke.

* Alle cyklister modtager detaljeret vejviser og kort. Guiden med følgekøretøjet og 
bagagen tjekker flere gange om dagen, om alt er OK med gruppen. Guiden venter ved 
tværveje, følger med til morgenmad, frokost og aftensmad og fortæller ved de mest 
interessante seværdigheder på ruten. Cyklisterne kan altid springe over de hårdeste 
stræk og køre med i følgekøretøjet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: april-oktober
►Sværhedsgrad: let/moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i klostre (dag 1, 2, 

4, 6) med fælles bad og toilet og 
gæstehuse/familiedrevne hoteller 

(dag 3, 5, 7) med eget bad og toilet; 
halvpension; 21 gears cykel (hjelm 
og cykeltasker er ikke inkluderet); 

engelsktalende guide/chauffør 
i følgekøretøj; kort; roadbook; 

transport fra/til Plovdiv eller Sofia 
lufthavn; entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på 3*hotel med eget bad 
og toilet, halvpension; 21 gears cykel 

(hjelm og cykeltasker er ikke inkluderet); 
engelsktalende guide/chauffør i 

følgekøretøj; kort; roadbook; transport 
fra/til Plovdiv eller Sofia lufthavn; entréer 

er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på 3*hotel med eget bad 
og toilet; halvpension; 21 gears cykel 

(hjelm og cykeltasker er ikke inkluderet); 
engelsktalende guide/chauffør i 

følgekøretøj; kort; roadbook; transport 
fra/til Plovdiv eller Sofia lufthavn; entréer 

er ikke inkluderet

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: svær/udfordrende
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatninger i gæstehuse/

familiedrevne hoteller med eget bad 
og toilet (dag 1, 2, 4, 5, 6 og 7) og 

sovesal i en mountainbike-hytte med 
delte faciliteter (dag 3); halvpension; 
mountainbike (hjelm og cykeltasker 

indgår ikke); engelsktalende 
guide; chauffør i følgekøretøj; 

transport fra/til Sofia eller Plovdiv 
lufthavn; al transport på turen og 

bagagetransport

VITOSHA-RILA 
MOUNTAINBIKE-REJSE

DEVIN, CYKELREJSE I 
RODOPEBJERGENE (MED STATIONÆR BASE)

Har du nogensinde tænkt på at cykle 
i over 2000 m højde? Eller har du 
allerede prøvet det, og vil du prøve 

det igen? Denne tur er særligt lavet for 
mountainbike-ryttere, som elsker at cykle i 
uberørte bjerglandskaber med krystalklare 
smeltevandssøer, vilde floder, vandfald, 
store gletscherdale, høje bjergtoppe og 
enge rige på dyreliv. Denne cykelrejse i 
de højeste bjerge i Bulgarien inkluderer 
den historiske Kejservej - anlagt i starten 
af det 20. århundrede af den bulgarske 
Tsar Ferdinand for at vise Rilabjergenes 
skønhed til den østrigske kejser. I kommer 
til at cykle ned til de lavere sydlige dele 
af bjerget og besøge landsbyer typiske 
for denne region. I kommer også til at 
se brunbjørnereservatet i Belitsa, hvor 
dansende bjørne, der tidligere har været 
brugt af sigøjnere rehabiliteres og bringes 
tilbage til et normalt liv. Til slut er der et 
hvil, hvor I tager på en kulturel tur og 
besøger det største og mest berømte 
kloster i Bulgarien – Rilaklosteret. De 
daglige ture ligger på mellem 15 og 28 km 
med op til 1200 m op og ned ad bakke. 

* En guide cykler med gruppen og der 
er en chauffør med et følgekøretøj, som 
opbevarer bagagen. Til overnatning i en 
hytte (dag 3) medbringes tøj til 2 dage, 
som skal bæres med på turene på dag 3 
og 4. 
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de naturlige og kulturelle værdier 
i Rodopebjergene - århundreder 

gamle nåleskove, som fylder jeres lunger 
med frisk luft; dybe kløfter mellem mere 
end 250 m høje lodrette klippeskrænter; 
grønne enge dekoreret med et 
farvestrålende tæppe af blomster; skumle 
grotter; blåt vand i bjergsøer og unik lokal 
arkitektur og bosteder. 
Alle overnatninger sker i byen Devin 
(beliggende i 715 m højde) med daglige 
udflugter til tilgrænsende områder. Devin 
er også et berømt kursted med mineral-
svømmebassiner - perfekte til afslapning 
efter en aktiv dag. De daglige ture ligger på 
mellem 38 og 70 km med op til 1200 m op 
og ned ad bakke. 

* Alle cyklister modtager et detaljeret 
kort og en hurtig introduktion fra 
guiden ved begyndelsen af hver dag. 
Guiden med følgekøretøjet og bagagen 
tjekker flere gange om dagen, om alt er 
OK med gruppen. Guiden venter ved 
tværveje, følger med til morgenmad, 
frokost og aftensmad og fortæller ved 

TRYAVNA, CYKELREJSE 
I BALKANBJERGENE (MED STATIONÆR BASE)

Området, der omgiver de centrale 
Balkanbjerge er en korsvej for 
mange turistruter, som fører til 

Bulgariens hovedattraktioner inden for 
natur og kultur, inklusiv byerne Tryavna, 
Dryanovo, Apriltsi, Troyan, Veliko 
Tarnovo med mere. Denne region har 

med mere end 7000 års historie et antal 
klostre, brolagte gader, gamle huse og 
museumslandsbyer, som minder en 
om Bulgariens nationale genfødselstid. 
Overnatningerne finder sted i byen 
Tryavna (erklæret et arkitektonisk 
monument) med daglige ture til forskellige 
interessante tilgrænsende områder. De 
bedste eksemplarer af bygninger fra 
den Bulgarske renæssance kan stadig 
besøges her. De syv museumssamlinger 
indeholder unikke kunstværker fra den 
sene middelalder såsom ikoner og 
træudskæringer.  De daglige ture ligger på 
mellem 29 og 67 km med op til 1000 m op 
og ned ad bakke.

* Alle cyklister modtager et detaljeret 
kort og en hurtig introduktion fra 
guiden ved begyndelsen af hver dag. 
Guiden med følgekøretøjet og bagagen 
tjekker flere gange om dagen, om alt er 
OK med gruppen. Guiden venter ved 
tværveje, følger med til morgenmad, 
frokost og aftensmad og fortæller ved 
de mest interessante seværdigheder 
på ruten. Cyklisterne kan altid springe 
over de hårdeste stræk og køre med i 
følgekøretøjet.

de mest interessante seværdigheder 
på ruten. Cyklisterne kan altid springe 
over de hårdeste stræk og køre med i 
følgekøretøjet. 
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TRANSSYLVANIENS ARV
Transsylvanien er ikke kun den mest 

berømte del af Rumænien, takket 
være sagnet om Grev Drakula, 

det er også den mest romantiske og 
inspirerende af alle landets provinser. 
Beliggende på en højslette (i 305-488 m 
højde) i det nordvestlige Rumænien, er 
det en af de mest avancerede regioner 
i landet. Vi cykler gennem kendte 
middelalderbyer fra det 13. århundrede, 
så som Brasov, Sighisoara og Sibiu. 
Trækirker med høje tage, citadeller, 
legendariske borge, genvordig historie, 
prægtig bjergudsigt og tinder, spredte 
landsbyer... disse er bare nogle få af alle 
regionens goder! Og eftersom intet besøg 
til Transsylvanien ville være fuldendt uden 
også at besøge den sagnomspundne Grev 
Drakulas slot, er det dramatiske Bran-slot 
også et af stoppene. De daglige ture ligger 
på mellem 25 og 72 km med op til 500 m 
op og ned ad bakke.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide 

(dansktalende turleder)
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på familiedrevne 

pensionater og hoteller med eget 
bad og toilet, morgenmad, 21 gears 
cykel (hjelm og cykeltasker er ikke 
inkluderet); engelsktalende guide/
chauffør i følgebil; (dansktalende 

turleder på visse datoer); kort; 
roadbook; transport fra/til Bukarest 
lufthavn; entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide (dansktalende 

turleder på visse afgange)
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(5 dage på cykel)
►Bedste periode: maj-oktober
►Sværhedsgrad: let/moderat
►MB “Aloha” - et behageligt skip bygget i 

1951 og renoveret i 2006, udstyret med 
100 kvadratmeter soldæk med liggestole 
og bænke, restaurant og bar, hvor 
måltiderne serveres. Alle kahytter har 
toilet, brusebad, håndvask, værdiskab, 
stikkontakt, garderobe, puder, tæpper, 
håndklæder, aircondition-enhed, som 
også kan indstilles til at varme.

PRISEN INKLUDERER
Kahyt med dobbeltseng eller 
adskilte senge; eget bad og 
toilet, halvpension; transport 
fra/til Split lufthavn; 1 nat på 

hotel; engelsktalende turleder 
(dansktalende kun på visse datoer); 
21 gears cykel (hjelm og cykeltasker 

er ikke inkluderet); entréer er ikke 
inkluderet

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
(dansktalende turleder)
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
(6 dage på cykel)
►Bedste periode: maj-oktober
►Sværhedsgrad: moderat
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Middelhavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på familiedrevne 

hoteller, pensionater og gæstehuse 
med helpension (halvpension kun 

dag 7); al transport på turen og 
bagagetransport; afhentning i Kayseri 
lufthavn; aflevering i Adana lufthavn; 

engelsktalende guide/chauffør 
(dansktalende turleder følger med på 
visse datoer); 21 gears cykel (hjelm 
og cykeltasker er ikke inkluderet); 

entréer er ikke inkluderet

FRA DE ANATOLSKE BJERGE TIL 
MIDDELHAVET 

* Alle cyklister modtager et detaljeret kort og en hurtig introduktion fra guiden ved 
begyndelsen af hver dag. Guiden med følgekøretøjet og bagagen tjekker flere gange 
om dagen, om alt er OK med gruppen. Guiden venter ved tværveje, følger med til 
morgenmad, frokost og aftensmad og fortæller ved de mest interessante seværdigheder 
på ruten. Cyklisterne kan altid springe over de hårdeste stræk og køre med i 
følgekøretøjet.

Et cykeleventyr, som afslører det 
bedste i det centrale Tyrkiet og 
dets verdensberømte vidundere 

- Taurusbjergene og Kappadokien. I 
Kappadokien danner natur og historie 
hånd i hånd en af de smukkeste scener 
på jorden. Mens vind og vand formede 
de magiske skorstene (Peri Bacalari) 
over tusinder af år, byggede menneskene 
flere tusind år gamle civilisationer med 
billedskærerhuse og kirker blandt disse 
stensøjler og dekorerede dem med 
smukke malerier. Kappadokien kommer 
af Katpatuka, som betyder „de smukke 
hestes land" på hittit-sproget. Udover 
en fantastisk cykelrejse i Kappadokien 
er næste trin en dejlig rundtur i området 
omkring Taurus-bjergene. Taurus-
bjergene er den vestlige gren af den store 
bjergkæde, der strækker sig på tværs af 
hele Asien. Til sidst cykler I hele vejen 
ned til Middelhavets krystalklare blå vand, 
hvor I opholder jer de sidste nætter af 
denne uforglemmelige rejse. Den daglige 
cykelafstand varierer mellem 53 og 78 km 
med op til 1000 m op og ned ad bakke.

* Guiden med følgekøretøjet og bagagen tjekker flere gange om dagen om alting er 
OK med gruppen. Guiden venter ved tværveje, følger med til morgenmad, frokost og 
aftensmad og fortæller ved de mest interessante seværdigheder på ruten. Cyklisterne 
kan altid springe over de hårdeste stræk og køre med i følgekøretøjet.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1: Ankomst i Split. Transfer til hotel 
og fri tid. 
Dag 2: Transport til motorbåden Aloha. Vi 
sejler mod den nærmeste ø, Solta, en lille 
oase af uberørt natur, hvor øboerne har 
opretholdt en traditionel og simpel levevis. 
Øen, er mest kendt for sin flåde, der 
fragtede vin og olivenolie til fastlandet og 
de italienske markedspladser. (Cykeltur: 
tjek penguin.dk)
Dag 3: Vi sejler af sted med retning mod 
øen Hvar, Kroatiens fjerdestørste ø og 
den mest besøgte. Den er kendt som den 
grønne, velduftende ø pga. sine mange 
marker med blomster og krydderurter som 
lyng, lavendel og rosmarin. Overnatning på 
Hvar. (Cykeltur: tjek penguin.dk)
Dag 4: I dag udforsker vi øen Korcula – 
Sorte Korfu, som grækerne opkaldte den 
efter dens tæt voksende fyrreskov. Her 
har man fundet gravhøje og fæstninger 
fra oldtiden. Korculas kyst bugter sig og 
danner små afsondrede badestrande. En 

bymur med runde forsvarstårne omkranser 
på typisk dalmatisk middelaldermanér 
byen, hvor de små huse ligger tæt mellem 
kirker og hyggelige pladser. Øen bryster 
sig desuden af, at Marco Polo fødtes her 
og at være hjemsted for den dramatiske 
Moreska sværddans, der symboliserer 
kærlighedens sejr over det onde. 
(Cykeltur: tjek penguin.dk))
Dag 5: Hviledag. Vi sejler til øen Mljet, der 
til dels udgøres af en nationalpark. Øen 
har en masse at byde på: sightseeing, 
svømmeture i det klare hav, besøg til de 
store og små saltvandssøer mm. Klassisk 
kaptajnsmiddag ombord. 
Dag 6: Det næste mål er Peljesac-halvøen 
og cykling langs kysten. Siden hen sejler 
vi til Sucuraj, en by på det østlige Hvar. 
(Cykeltur: tjek penguin.dk)
Dag 7: En lang, men meget behagelig, 
cykeltur gennem typiske små landsbyer 
mod den smukke by Jelsa. (Cykeltur: tjek 
penguin.dk)
Dag 8: Sejltur til Omis og transport til 
lufthavnen for afrejse.

Dette er en exceptionel cykelrejse kombineret med krydstogt rundt 
i det dalmatisk øhav. Nyd de smukke landskaber på Solta, Hvar, 
Korcula, Mijet-øerne og Peljeseac-halvøen, mens du cykler, ligger på 

skibets soldæk, svømmer i det krystalklare vand eller går rundt i de brolagte 
middelaldergader. De fleste af øerne har været beboet siden fordums tider 
og har både uberørt natur og er rige på historiske seværdigheder, som kan 
udforskes. Vi går i land med cyklerne i forskellige havne og byer, og mens 
vi cykler og nyder den vidunderlige udsigt sejler skibet til den næste havn. 
Det er ferie med solskinsfyldt nydelse, glædelig variation og interessante 
begivenheder hele tiden. En perfekt ferie for familier, venner, par i alle aldre - 
og alle, som elsker eventyr.

DALMATINSKE CYKEL- 
& KRYDSTOGTSEVENTYR
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Rodopebjergene i det sydlige Bulgarien er hvad mange ville kalde 
et mysterium. Historikere mener, at Rodoperne er fødested for den 
legendariske musiker Orfeus og hans kone Eurydice såvel som 

Dionysoskultens vugge. For de fleste bulgarere er det de talrige huler fra 
forhistorisk tid, de romerske veje og de smukke middelalderklostre, som 
står for Rodopernes charme. For andre er det de pittoreske bjerglandsbyer, 
den autentiske levevis og den varme lokale gæstfrihed. Eller måske er det 
de bløde grønne enge og solens spejlbillede i de klare blå højlandssøer. Vi 
giver dig muligheden for at få dine egen indtryk af den hypnotiske atmosfære 
i Rodoperne – sammen med vores heste kommer vi så tæt som muligt på 
Rodopebjergenes hjerte og det autentiske liv, folket lever.

RIDETREK I ORFEUSBJERGENE RIDEFERIE I BALKANBJERGENE

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Ankomst til Sofia eller Plovdiv 
lufthavn og transfer til Devin i 
Rodopebjergenes hjerte.
Dag 2. Vi rider i skovene ovenfor byen 
Devin. Vi passerer gennem Kastrakli-
reservatet og ender i Borino, hvor vi skal 
overnatte (berømt for sin muslimske 
“pomakbefolkning”).
Dag 3. Stien fortsætter fra Borino til den 
lille landsby Chala og videre til Yagodina-
hulen, hvor vi får en rundtur i en af 
Bulgariens smukkeste huler. Dagen slutter 
i den nærliggende landsby Yagodina.
Dag 4. I dag rider vi mod syd og når 
næsten ned til den græske grænse. 
I denne del af bjergene er der stadig 
landsbyer, som er uberørt af vestlig 
indflydelse, med traditionelcharme og ro. 
Vi overnatter i Trigrad ved den berømte 

Trigrad-kløft med 250 meter høje lodrette 
klippevægge.
Dag 5. Vi fortsætter udforskningen af 
territorierne syd for landsbyen. Vi foretager 
en ridetur i ”sløjfe” langs Trigrad-floden 
tilbage til Trigrad.
Dag 6. Vi starter allerede om morgenen, 
da dagens ridt er lidt længere. Det vil tage 
os op til de gamle Chairski-søer, som 
er omkranset af enge fulde af orkideer 
om sommeren. Vi passerer gennem den 
billedskønne landsby Mougla og når 
landsbyen Gela lige oven for Shiroka Lyka 
(som er udnævnt til arkitekturreservat).
Dag 7. Tid til at ride tilbage. Vi følger 
bjergryggen ved Mursalitsa og når 
igen Devin, hvor ridtet ender. Om 
eftermiddagen kan vi hvile os ved en af de 
mineralske bassiner i byen.
Dag 8. Transfer til lufthavnen og afrejse.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Bedste periode: maj-september
►Sværhedsgrad: moderat
►Ridning per dag: 4-6 timer
►Der rides i western sadler
►Hestene er østbulgarske halvblods 

(150-160 cm høje, stærke og 
rolige)

►Forlængelse af turen: ferie ved 
Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i gæstehuse og 
på familiedrevne pensionater; 

dobbeltværelser med eget bad og 
toilet; halvpension; engelsktalende 

guide; fuldt opsadlede heste; 
bagagetransport; transport fra/til 

Sofia eller Plovdiv lufthavn; entréer er 
ikke inkluderet

Er du til rigtig rideferie i bjergene 
og til varieret ridning i alle tempi? 
Vil du gerne have frihed til selv at 

bestemme, hvor mange timer du skal ride, 
så er dette ophold på Riding base Balkan 
noget for dig. Her rider du ud sammen 
med rideføreren hver dag på din ”egen” 
hest i et område på over 40.000 hektar!

Mini trail til nationalparken
I sommermånederne er et ophold på 
Riding base Balkan kombineret med 
ridning på toppen af Balkanbjergene. 
To hele dage udforskes Central Balkan 
National Park. Vi rider i terrænet omkring 
den sagnomspundne bjergtop Maragidik 
og nyder flora og fauna i nationalparken. 
Har du endnu ikke været på trail, får du 
her chancen for at prøve, om det er noget 
for dig.

Riding base Balkan: Ligger i 
bjerglandsbyen Apriltsi på den 
nordlige side af Balkanbjergene med 
nationalparken som nærmeste nabo.  
I staldende, hvorfra der er den mest 
fantastiske panoramaudsigt er der mere 
end 40 heste: østbulgarer, krydsninger 
med arabere og lokale heste.

VÆRD AT VIDE
►Mini trail på faste afgange
►6 ridedage med uanede 

muligheder
►Bedste periode:Maj - oktober
►Sværhedsgrad: Let/svær
►Ridning per dag: 4-7 timer
►Der rides i westernsadler
►Forlængelse af turen: Ferie 

ved Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Riding base Balkan: Privat 

indkvartering ( 7 nt. )med 
helpension, transport fra/til 
Sofia eller Plovdiv lufthavn, 
ridning på fuldt opsadlede 

heste, engelsktalende 
ridefører

Mini trail: Se ovenstående, 
bagagetransport, privat 
indkvartering ( 4 nt. ), 

bjerghytte (3 nt).

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende ridefører
►Turens længde: 8 dage/ 7 
nætter (6 dages ridning)
►Bedste periode: Maj - oktober
►Sværhedsgrad: Moderat/svær
►Ridning per dag: 5-8 timer 
►Der rides i westernsadler
►Forlængelse af turen: Ferie 
ved Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Privat indkvartering (2 nt.), et 

lille kloster (1 nt.) og bjerghytter 
(4 nt.); helpension; transport 

fra/til Sofia eller Plovdiv 
lufthavn; fuldt opsadlede heste; 

engelsktalende ridefører; 
bagagetransport.

BALKAN TRAIL – RIDETREK OVER 
TO BJERGE

Det klassiske trail i Balkanbjergene, hvor vi rider ud fra Riding base Balkan. Ad 
ældgamle stier rider vi op over Balkanbjergene til check point og videre gennem 
”Central Balkan National Park” til et lille og godt gemt kloster. Herfra videre 

gennem den velduftende Rosernes dal med et spektakulært landskab af duftende 
rosenmarker til Sredna Gora bjergene. Ikke to dage er ens, og der er mulighed for at ride 
i alle gangarter. Der er indlagt en ”fri” dag, hvor vi rider til en bjergsø eller en lille landsby, 
der er som et levende frilandsmuseum. Når ridedagen går på hæld hygger vi os med god 
mad og vin, mens solen går ned over bjergene. Trailet er den ultimative rideoplevelse, 
der kombinerer det bedste i ét ridetrek: Storslået natur, kulturelle oplevelser, anderledes 
overnatningssteder, varieret terræn, ridning i alle gangarter og et herligt samspil mellem 
rytter og hest.
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TRAIL TIL DE SYNGENDE 
KLIPPER

RIDETREK I RILABJERGENE

TRAIL TIL MT. BOTEV GENNEM 
”HELVEDE OG PARADIS”

RIDNING PÅ ISKAR RANCH

På trailet til De Syngende Klipper 
– et reservat i Balkanbjergene - 
rider vi med Riding base Balkan 

først gennem maleriske landsbyer og 
overnatter i Batoshevo klosteret. Turen er 
for dig, der gerne vil ride fra sted til sted 
– ride højt i bjergene ind i nationalparken 
og helt til reservatet de med barske og 
ufremkommelige, nærmest syngende 
klipper. En enestående natur med en 
ganske særlig flora og fauna har gjort 
området til reservat. Luften er lige så 
ren, som de kolde bjergkilder vi rider 
langs. Og udsigten mod de højeste 
tinder i Balkanbjergene er simpelthen 
fantastisk. Ridningen er meget varieret 
både med hensyn til terræn og tempo. Det 
kuperede terræn og de forholdsvis flade 
bjergtoppe med åbne enge er som skabt 
til oplevelser i alle gangarter. Se frem til 
en stor naturoplevelse og ridning i den 
spændende ende af skalaen.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende ridefører
►Turens længde: 8 dage/ 7 
nætter (6 dages ridning)
►Bedste periode: Maj - oktober
►Sværhedsgrad: Moderat/svær
►Ridning per dag: 4-7 timer 
►Der rides i westernsadler
►Forlængelse af turen: Ferie 
ved Sortehavet 

PRISEN INKLUDERER
Privat indkvartering (3 nt.), et lille 

kloster (1 nt.) og bjerghytter (3 nt.); 
helpension; transport fra/til Sofia eller 

Plovdiv lufthavn; fuldt opsadlede 
heste; engelsktalende ridefører; 

bagagetransport.

VÆRD AT VIDE
►Dansktalende ridefører
►Turens længde: 8 dage/ 7 nætter 
(6 dages ridning)
►Fra dag 3 til dag 5 er en del af 
bagagen på pak-heste 
►Sværhedsgrad: Svær
►Ridning per dag: 4-7 timer 
►Der rides i western sadler
►Hestene: østbulgarske og lokale 
heste (150-160cm høje)
►Turen er ikke velegnet til folk 
med højdeskræk
►Forlængelse af turen: ferie ved 
Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på 3* hotel med 

eget bad og toilet (dag 1 og 7); 
bjerghytter og i et kloster (Dag 2 
til 6); helpension; transport fra/til 
Sofia eller Plovdiv lufthavn; fuldt 
opsadlede heste; dansktalende 

ridefører; bagagetransport (delvist 
på pak-heste)

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/ 7 nætter 

(6 dages ridning)
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: svær
►Ridning per dag: 4-7 timer
►Opsadlingen er Western og 

military-stil
►Hestene er østbulgarske 

halvblods, Hanover og araberheste
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på Iskar Ranch (2 

værelser deler et badeværelse; 2 
nætter), familiedrevet hotel med 
en-suite-faciliteter (2 nætter) og 
bjerghytter med delte faciliteter 

(muligvis uden brusebad; 3 
nætter); engelsktalende ridefører; 

bagagetransfers; afhentning/
aflevering i Sofia eller Plovdiv 

lufthavn

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/ 7 nætter 

(6 dages ridning)
►Sværhedsgrad: let/moderat
►Ridning per dag: 4-6 timer
►Opsadlingen er Western og 

military-stil
►Hestene er østbulgarske 

halvblods, Hanover og araberheste
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på Iskar Ranch (2 

værelser deler et badeværelse) med 
helpension; afhentning/aflevering 

i Sofia eller Plovdiv lufthavn; 
opsadlede heste; bagagetransport; 

engelsktalende guide;

Er du fan af udfordrende bjerge, vilde og uberørte skove og overnatning i 
bjerghytter? Hvis ja, så er dette turen for dig. Rilabjergene er de højeste på 
Balkanhalvøen - rig på flotte tinder over 2000 m og mere end 190 flotte bjergsøer. 

På denne tur passerer I de syv Rilasøer, som ofte kaldes bjergenes perler. 
Ridtet foregår i en højde på mellem 1900 og 2400 m og passerer flere fjerne bjergsøer 
med fantastisk udsigt. Et af turens højdepunkter er besøget på et af de største og 
vigtigste ortodokse klostre i Bulgarien - Rilaklostret. Det blev grundlagt i det 9. 
århundrede og har mere end 1200 vægmalerier. En del af ridtet går igennem højland og 
lavland med traditionelt bulgarsk landbrug.

Drømmer du om en ferie, hvor nogen 
tager sig af dig fra du ankommer 
til tager af sted, og din største 

bekymring er, om du har plads til overs 
til lidt mere dessert? Her er hele familien 
samlet om hestene og naturen. På 
Iskar Ranch er der mange muligheder 
for at udforske det store område enten 
på hesteryg eller i hestevogn. Oplev 
dyrelivet på nærmeste hold eller nøjes 

Dette er et rideeventyr i 
Balkanbjergene for den erfarne 
rytter, der sidder sikkert i sadlen! 

Der venter unikke naturoplevelser og 
udfordringer på hidtil ubesejrede ridestier 
når Mt. Botev (2376m) bestiges på 
hesteryg.  Sporerne fører til reservatet 
Det Nordlige Helvede (Severen Djendem); 
et vildt og ufremkommeligt reservat 
med tætte skove, nærmest udmattende 
klippefremspring, dybe kløfter og utallige 
vandfald. På vej ned mod Paradishytten 
fører hestene os på imponerende vis 

ad stejle og vanskelige stier gennem 
områder, der er hjemsted for bl.a. 
bjerggemser, brunbjørne og kongeørne. 
Og bag hytten ligger Paradisvandfaldet 
(124,5m) smukt gemt og beskyttet af 
vertikale klippevægge.  Som en modpol til 
de dramatiske klippeformationer oplever 
vi en ufattelig magisk stilhed i det lille 
kloster, hvor en af nætterne tilbringes. Og 
i haven hos en gæstfri familie serveres 
en herlig hjemmelavet frokost, inden det 
tilbage i sadlen atter går gennem Central 
Balkan National Park og tilbage til Riding 
Base Balkan i Apriltsi.

med at slappe af ved dæmningens bred, 
mens børnene morer sig i det rolige 
vand. Indkvarteringen på Iskar Ranch 
er dejligt og hyggeligt, og der serveres 
lækker bulgarsk mad. Et ophold på 
Iskar Ranch er en rigtig familieferie, selv 
hvis nogle familiemedlemmer ikke er så 
interesserede i ridning, men bedre kan lide 
fotosafari eller bare foretrækker at vandre. 
Iskar Ranch: Er spredt ud over 4000 
hektarer med åbne enge, skov og en 
lille sø. Den befinder sig ved bredden 
af den største dæmning i Bulgarien - 
Iskar-dæmningen. I kan ride hele ugen 
på ranchen. Selve ranchen er som en 
stor legeplads for ryttere - ingen biler, 
næsten ingen asfalt, masser af naturstier 
og rigeligt med søde heste. Nyd en ferie 
med flotte naturoplevelser i en stor vild 
rideverden.
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HESTERIDT & SPA-FERIE I TOSCANA
Denne tur er en unik mulighed for at kombinere spændende hesteridning med 

afslappende SPA-procedurer i en af Italiens smukkeste egne – Sydtoscana 
(Maremma). Dette er en landlig region med uforglemmelig charme, hvor 

der holdes godt fast i fortidens uspolerede rigdomme. I bor i en pittoresk villa ved 
foden af Tolfabjergenes nationalpark, som er stort set uberørt af verden uden for 
og tilbyder spektakulær udsigt. Fine rødvine og lokale retter, lavet af økologiske 
landbrugsprodukter, vil friste jeres sanser. Og på grund af ejernes varme gæstfrihed 
vil I snart føle jer som en del af familien og opleve hvordan man lever på landet. Efter 
ridningen venter der et velfortjent hvil i det nærliggende SPA og Wellness-center, hvor 
du får chancen for at opleve det varme vand og massagernes helende effekt. En ferie for 
alle sanserne!

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 5 dage/4 nætter
(3 dages ridning)
►Minimumgruppestørrelse: 4 pers.
►Bedste periode: Hele året 

(undtagen juli og august)
►Sværhedsgrad: moderat
►Ridning per dag: 3-5 timer
►Sadlerne er af amerikansk type. 

Der forefindes ikke saddeltasker.
►Forlængelse af turen: yderligere 

ophold i Rom eller vandring i 
Toscana

PRISEN INKLUDERER
3 dage med ridning med 
engelsktalende guide; 4 

overnatninger på landstedet med 
morgenmad; 3 x frokost og 4 x 
aftensmad; vand og et glas vin 
til maden; ½ dag på Spahotellet 

“Spa Terme di Stigliano” med 
kropsmassage, sulfatbad, brug af 

swimming- og whirlpool, gratis brug 
af den udendørs whirlpool hvor I bor; 

al transport på turen; afhentning/
aflevering i Rom’s lufthavne.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Bedste periode: maj-juni
►Medbring egen optik
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i gæstehuse og på 

3*hoteller med eget bad og toilet; 
halvpension; transport fra/til Sofia 

eller Plovdiv lufthavn; al transport på 
turen; engelsktalende fugleguide; 

ingen entréer er inkluderet.

STEPPERNE I MONGOLIET
Det mongolske folk har fine 

traditioner inden for ridning, og 
det er den mest autentiske måde 

at lære landet og dets folk at kende på. 
Det er et af de sidste tilbageværende 
territorier med uspoleret natur, som 
er spredt ud over et så stort område. 
Gribbe, ørne og murmeldyr lever 
stadig uforstyrret og vildt her. Her 
og der vil I se nomadefamilier i deres 
midlertidige gerlejr. Turen tager 
jer rundt i Terelj-nationalparken og 
inkluderer højdepunkter såsom Gunj-
klostret, Turtle Rock, Tuulfloden såvel 
som den overvældende skønhed ved 
de naturlige omgivelser og rigdommen 
ved dens flora og fauna. I Hustai-
nationalparken kommer du tæt på 
de berømte Takhi-heste. Disse vilde 
heste (repræsentanter for de sidste 
vilde heste i verden - også kendt 
som Przewalski) var tæt på at blive 
udryddet for nogle år siden. I dag kan 
man, takket være et hollandsk projekt, 
stadig se 200 af disse Takhi-heste med 
deres karakteristiske korte ben i deres 
naturlige omgivelser. Turen slutter ved 
Baikalsøen – den største friskvandssø 
og sandsynligvis den mest berømte 
seværdighed i Sibirien. De daglige 
rideture er normalt på 20-25 km og tager 
4-5 timer.

TUREN DAG FOR DAG
Dag 1. Ankomst til Sofia eller Plovdiv 
lufthavn og transport til Plovdiv for 
overnatning.
Dag 2. Morgentur langs Maritsafloden og 
transport til rovfuglenes rige i Østeuropa – 
de østlige Rodopebjerge, hvor vi bliver to 
nætter. Fuglekiggeri i området.
Dag 3. En tur til det bemærkelsesværdige 
område ved Studen Kladenets-
dæmningen. Højdepunktet her er 
»gribbenes restaurant« og de tilstødende 
kuperede områder. 
Dag 4. Et besøg til udløberne fra de 
stenede klinter ved Madzharovo. Her kan 
ses en stor varietet af spurve- og rovfugle. 
Transport gennem Sakarbjergene til byen 
Burgas på Sortehavskysten.

Dag 5. Gåtur i vådområderne ved Burgas, 
der er et berømt hvilested for mange 
trækfugle. Omkring middag fortsætter 
vi nordpå til Kap Kaliakra, hvor nogle af 
de sidste steppehabitater i landet endnu 
findes. 
Dag 6. Efter morgenmad tager vi til den 
østligste del af Bulgarien – området 
omkring Shablasøerne. Så fortsætter vi 
til Durankulak-søen – et vådområde af 
international betydning. Om eftermiddagen 
passerer vi gennem Ludogorie-regionen 
og når til Donaufloden, hvor vi overnatter. 
Dag 7. Srebarna-søen er nok det mest 
berømte vådområde i Bulgarien. Vi bruger 
et par timer der på at nyde dens dyreliv.
Lang køretur til byerne Sofia eller Plovdiv - 
det sidste stop på turen. Gallamiddag.
Dag 8. Transport til lufthavnen for afgang.

Fantastisk fugletur, der fremviser både den store variation inden for 
bulgarsk natur og den store mangfoldighed af fugle, som kan ses i landet. 
Denne tur byder på næsten alting – fra de forrevne dale i de østlige 

Rodopebjerge i Sydbulgarien (med en bemærkelsesværdig mangfoldighed 
af mere end 20 arter af rovfugle) til vådområderne og steppeområderne langs 
Sortehavskysten og Donaufloden i nord. Dette er en fuglekiggerferie lavet 
særligt til dem, der ikke har meget tid, men som vil nå så meget som muligt! 
Selvom det er en intensiv tur med meget rejseri, har vi stadig tid til at se nogle 
af de mest repræsentative områder for fuglekiggeri i Bulgarien. Listen når 
normalt op på over 200 arter.

HØJDEPUNKTER:
Hvid pelikan, krøltoppet pelikan, dværgskarv, sort stork, purpurhejre, tophejre, 
rustand, hvidøjet and, munkegrib, ådselgrib, gåsegrib, kejserørn, slangeørn, 
dværgørn, ørnevåge, hvepsevåge, dværghornugle, triel, hvidskægget terne, 
braksvale, hvidbrystet præstekrave, gråsejler, hærfugl, ellekrage, biæder, 
blådrossel, stendrossel, klippespætmejse, sørgemejse, masketornskade, 
rødhovedet tornskade, mestersanger, hvidskægget sanger, klippeværling, 
gærdeværling, hætteværling, guldpirol, kalanderlærke, korttået lærke, 
nonnestenpikker, isabellastenpikker, lille rørsanger, orientalsk piber, bleg 
gulbug, rødrygget svale, balkanfluesnapper, rosenstær med mere.

INTENSIV FORÅRS-FUGLETUR FOR 
IVRIGE FUGLEKIGGERE

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide 

(dansktalende turleder på visse 
afgange. Se prislisten).

►Turens længde: 13 dage/12 
nætter (8 dages ridning)

►Bedste periode: maj – september
►Sværhedsgrad: moderat
►Vægtgrænse på ryttere er 95 kg
►Mongolske heste udstyret med 

tursadler af træ.

PRISEN INKLUDERER
4 nætter på 3* hoteller: Ulan Bator 
(3 nætter) og Irkutsk (1 nat) med 
eget bad og toilet, morgenmad; 3 
overnatninger i ger camp (toilet/
bruser findes i nabobygningen); 

resten af overnatningerne finder sted 
i dobbelttelte (5 nætter; soveposer 
er ikke inkluderet) med helpension; 
støttekøretøj til bagagen forefindes 

under de daglige ridt; mongolsk 
engelsktalende ridefører; opsadlede 

heste (ingen saddeltasker er 
inkluderet); al transport på turen; 

sightseeing med folkloreshow 
og frokost i Ulan Bator; entréer; 

en-dagstur til Hustai Nationalpark 
inklusive frokost; mineralvand er 

inkluderet i hvert måltid; en-dagstur til 
Baikalsøen.
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Den under omstændighederne benævnte „efterårstur” gennemføres normalt mod 
slutningen af sommeren. Med to af de største trækruter i Europa (”Via Pontica” 
og ”Via Aristotelis”) er Bulgarien et vigtigt mellemstop for mange trækfugle på 

denne tid af året. Vådområderne ved Sortehavskysten (søer og laguner) giver nogle af de 
bedste forhold for at kigge på tusindvis af svævende migranter i Europa! Kæmpe flokke 
med hundreder eller tusinder hvide storke, hvide pelikaner og hvepsevåger kan kun ses 
i én dag sammen med mange andre rovfugle så som hedehøg, sort glente, slangeørn, 
kortløbet spurvehøg med mere. Og ikke mindst er dette også det bedste tidspunkt at 
kombinere badeferie med fremragende fuglekiggeri. På denne tur bliver vi ikke bare og 
nyder fugletrækket, vi tager også ud og besøger mange andre „hotspots” langs med 
Sortehavets nordlige kyst (en blanding af søer og steppeområder) samt rovfuglenes rige 
i Østeuropa - Rodopebjergene.

HØJDEPUNKTER:
Krøltoppet pelikan, hvid pelikan, dværgskarv, sort stork, sort ibis, nathejre, tophejre, 
purpurhejre, hvidøjet and, gåsegrib, munkegrib, ørnevåge, hvepsevåge, kortløbet 
spurvehøg, slangeørn, kejserørn, sorthovedet måge, ellekrage, biæder, kalanderlærke, 
korttået lærke, nonnestenpikker, lille rørsanger, klippespætmejse, klippeværling, 
rødhovedet tornskade og andet. 

EFTERÅRS-FUGLEKIGGERI LANGS DEN 
IMPONERENDE „VIA PONTICA“- TRÆKRUTE 

BRUNBJØRNETUR I 
RODOPEBJERGENE

VINTER-FUGLETUR „RØDHALSET GÅS“ KOLA – DET BEDSTE LAKSEFISKERI

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
►Bedste periode: august-september
►Forlængelse af turen: ferie ved 

Sortehavet

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i gæstehuse og på 

3* hoteller med eget bad og toilet; 
halvpension; transport fra/til Burgas 
eller Plovdiv lufthavn; al transport på 

turen; engelsktalende fugleguide; 
entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
►Bedste periode: januar-februar
►Forlængelse af turen: skiferie i 

Rila, Pirin eller Rodopebjergene

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i gæstehuse og 3* 
hoteller med eget bad og toilet; 

halvpension; transport fra/til Burgas 
eller Plovdiv lufthavn; al transport på 

turen; engelsktalende fugleguide; 
ingen entréer er inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 5 dage/4 nætter
►Bedste periode: april-maj, 

september-oktober
►Meget bedre chancer under 

fuldmåne
►Støjfrit tøj anbefales til 

skjulestederne
►Forlængelse af turen: vandring 

eller cykling i Rodopebjergene

PRISEN INKLUDERER
Brug af alle tilgængelige skjulesteder; 

al transport indenfor området og 
udenfor inklusiv transport fra/
til Sofia eller Plovdiv lufthavn; 
engelsktalende guide og lokal 

naturbetjent; overnatning i bjerghytte 
eller gæstehuse med eget bad 
og toilet; helpension; aktiviteter 

udover det grundlæggende program 
(f.eks. ridning, fuglekiggeri, cykling, 
sightseeing) skal betales separat

VÆRD AT VIDE
►Erfarne engelsktalende fiskeguider
►Turens længde: 9 dage/8 nætter 

(7 fiskedage)
►Gennemsnitlig fangst: 20-30 laks 

per fiskestang per uge
►Det største antal laks i nogen flod 

på halvøen
►Begrænset antal fiskere langs 

floden

PRISEN INKLUDERER
helikoptertransport på den første 
og sidste dag; lokal bus til anden 

transport; fisketilladelse; overnatning 
i hytte i enkeltværelse; fiskeguide; 

helpension

Vådområderne langs den bulgarske Sortehavskyst er traditionelt „hotspots” for 
fuglekiggeri om vinteren. Utrolig varierede og adskillige flokke af vadefugle 
kan ses i de større søer eller i de lavvandede salte laguner langs kysten. Disse 

lettilgængelige steder af international betydning er hjem for omtrent 70 % af verdens 
overvintrende rødhalsede gæs. Titusinder af gæs og andre vadefugle udgør hovedmålet 
for fuglekiggere om vinteren (især det imponerende syn af adskillige flokke af 
rødhalsede gæs og blisgæs, der letter om morgenen og flyver ind i landet for at finde 
mad i kornmarkerne). Globalt truede arter som dværggås, dværgskarv, krøltoppet 
pelikan og hvidhovedet and forekommer også. Resten af listen indeholder mange andre 
fugle, som er forbundet med vand, men ikke kun det... Når man kigger på de tætte flokke 
af gæs kan man ofte få overraskelser – sjældne gæster fra det høje nord med kun få 
observationer i landet.

HØJDEPUNKTER:
Krøltoppet pelikan, dværgskarv, rørdrum, 
sølvhejre, sorthalset lappedykker, 
rødhalset gås, blisgås, rødhovedet and, 
hvidhovedet and, fløjlsand, rørhøg, 
låddenbenet musvåge, havørn, pibesvane.

En spændende tur helliget til at se brunbjørne i deres jagtområder, uden hegn, 
uden menneskelig påvirkning og vigtigst af alt - i hjertet af det mest uberørte 
område i Rodopebjergene, som også er hjem til den største tæthed af brunbjørne 

i Bulgarien. At se brunbjørne er en gribende oplevelse, eftersom der i naturen ikke er 
nogen garanti for, hvad der kommer til at ske, eller om det vil lykkes at følge bjørnens 
spor. Til denne tur bruger vi imidlertid lokale naturbetjente, som er fuldt vidende om 
brunbjørnen og andet dyrelivs adfærd i deres område generelt. Chancen for at se en 
brunbjørn er mere end 80-90%, især hvis I kommer i de bedste perioder; april-maj (efter 
bjørnens vinterhi) og september-november (før vinterhi). 
Turen giver mulighed for at observere bjørne fra særligt placerede skjulesteder. 
Bjørne kan dog også overraske os under bjørnesafari i dagtimerne, hvor vi leder efter 
bjørnespor, kradsemærker på træer og lignende. Andre dagsaktiviteter inkluderer 
fuglekiggeri, ridning på hesteryg, vandring, sightseeing og andet - afhængig af de 
rejsendes ønsker. Bjørnesafarien er ikke bare en lille berøring med den vilde natur, men 
en oplevelse for livet!

Fiskeri på Kolahalvøen er et paradis for den kræsne fiske-entusiast. Specielt 
laksefiskeriet er i verdensklasse i Varzuga-floden, som suverænt er det 
vandsystem, der har den største opgang af laks på Kolahalvøen. Fiskeriet foregår 

for det meste med flydeline efter laks i 2-8 kg kategorien, men Varzuga er også berømt 
for dens fremragende tørfluefiskeri efter atlantisk laks. Alt fiskeri er vadefiskeri, og der 
er over 8 km fiskevand til rådighed. Uanset hvor man fisker i floden, er man omkranset 
af ubeskrivelig smuk natur, og det er ikke usædvanligt at få fiskeørne, brunbjørne og 
elge at se. Vi bruger ikke både på turen, men til gengæld benytter vi os af helikoptere til 
at komme ud til campen, og ugen byder desuden på 1-2 flyvninger til fjernereliggende 
vande. Nyd en spændende helhedsoplevelse på Kolahalvøen.
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Helt hvidt udenfor, frostgrader, dage som kan være mentalt udfordrende. Ved første 
øjekast ligner polarområderne ikke ideelle feriemål. Alligevel tager eventyrere fra 
hele verden hvert år til Nordvestpassagen for at udforske disse utrolige steder. 

Hvorfor? Svaret er forskelligt for hver person: For nogle er det den utrolige følelse af at 
være på opdagelse, for andre er det gyset ved nye udfordringer - og den stærke følelse 
af bedrift, man får som belønning. 
Turen starter med nogle forberedelsesdage, akklimatisering og træning i Barneo Ice 
Camp. Herfra starter vi den utrolige skirejse til Nordpolen. Vi bor i telt i lejre, som vi slår 
op hver dag og efter omkring 8 dages skitur i disse storslåede polare omgivelser når vi 
toppen af jordkloden.  Derfra bringer en helikopter os tilbage, til hvor vi startede fra til en 
Nordpolsattest-ceremoni i Barneo.

* Der kan forekomme ændringer i programmet, afhængig af vejr, is og andre forhold. 
Det er vigtigt at være beredt på mulige forsinkelser og ændringer og at tage dem med 
tålmodighed.

SKI-EVENTYR TIL NORDPOLEN
VÆRD AT VIDE

►Turens længde: 14 dage/13 nætter
►Bedste periode: april
►Sværhedsgrad: udfordrende; kun 

for erfarne skiløbere
►Forventede lufttemperaturer: 

mellem -20 og -35°C

PRISEN INKLUDERER
Overnatning i gæstehus (dag 1 og 

2) og hotel (dag 12 og 13) med eget 
bad og toilet og i teltlejre (resten 
af dagene), transport til og fra 

lufthavnen, flybilletter Longyearbyen 
- Barneo – Longyearbyen, instruktion 
og træning, helikoptertur Nordpolen 

– Barneo, 1 satellittelefonopkald 
fra Nordpolen, brug af Barneos 
faciliteter; helpension på Barneo 

Ice Camp og på skituren; engangs-
tallerkener, -skeer, -gafler og -krus 
(2 sæt per person per besøg til et 

spisetelt), personligt polartøj (støvler, 
bukser, jakke, vanter, hue), leje af 
sikkerhedsudstyr (kommunikation,

navigationsværktøj, våben); leje af ski 
med bindinger, skistøvler og skistave; 

leje af godsslæde og telt; attest på 
Nordpolsbesøget; festceremoni i 

Longyearbyen; 50 kg bagage

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 7 dage/6 nætter
►Bedste periode: juni-september
►Sværhedsgrad: udfordrende
►Forlængelse af turen: Cykling 

eller vandring i Kappadokien og 
Taurusbjergene

►Bjergbestigningstilladelse:
obligatorisk til turen; bemærk at 
udstedelsen tager 2 måneder

PRISEN INKLUDERER
Overnatning på hoteller (dag 1 

og 6) med eget bad og toilet og 4 
nætter på lejrpladser (hviledage); 

engelsktalende autoriseret 
bjergguide; al transport på turen; 
lejrudstyr (telte, madrasser og alt 

køkkenudstyr) undtagen soveposer; 
helpension (undtagen aftensmad 

dag 6); tilladelser til at bestige 
Araratbjerget og tilladelsesafgifter; 

entréer er ikke inkluderet.

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 9 dage/8 nætter
►Bedste periode: juli-august
►Sværhedsgrad: udfordrende
►Medbring egen sovepose og 

plastiksko

PRISEN INKLUDERER
Transport til og fra Mineralnye Vody 
lufthavn til Baxan-dalen; transport 

med lift ifølge rejseplanen (dag 4 og 
8); overnatning i dobbeltværelse på 
hotel (dag 1, 2, 3 og 8) og i sovesal i 
Barrels Camp (6 senge per værelse), 

helpension (morgenmad, frokost 
og aftensmad); engelsktalende 

bjergguide; kok i lejren; tilladelse til 
Kaukasus-nationalparken;

BESTIGNING AF ARARATBJERGET (5165 M)

Agri Dag, eller Ararat, som det er 
kendt som i vesten, er det højeste 
bjerg i Tyrkiet. Sagnet siger, at 

det er stedet hvor Noahs ark strandede 
efter syndfloden, og adskillige 
ekspeditioner har i den senere tid 
forsøgt at finde brudstykker af arken. 
Det rund-toppede bjerg, hvor der altid 
er sne på toppen, er i virkeligheden en 
udslukt vulkan, som sidst var i udbrud 
i 1840. Alle sider af bjerget er træløse, 
lige så meget på grund af det strenge 
klima som på grund af den periodiske 
vulkanske aktivitet, men på ingen 
måder livløs. 
Ekspeditionen starter med 3 dages 
akklimatisering i to lejre ved 3200 og 
4200 meters højde, hvorfra vi tager flere 
klatreture op og ned. Derefter er det 
bjergtop-dag. Vi starter meget tidligt 
om morgenen med en stejl klatring 
efterfulgt af vandring på is og sne op 
til toppen. Efter noget tid på toppen 
klatrer vi hele vejen ned til lejr 1 for 
overnatning. Vandringen slutter næste 
dag og vi afslutter denne fantastiske tur 
med sightseeing omkring Van-søen.

BESTIGNING AF EUROPAS KÆMPE – MOUNT 
ELBRUS (5642 M)
Det højeste punkt i Europa – Mount Elbrus er et krater fra en udslukt vulkan på 

en sidekæde til de russiske Kaukasusbjerge. Dets dobbelte snedækkede top 
og dets gletscher (den længste på over 8,2 km) er traditionelle mål for mange 

bjergbestigere. Den store højde (835 meter højere end Mont Blanc), den medfølgende 
mangel på ilt og stærke vind er de største vanskeligheder, der møder bjergbestigerne på 
vej mod Elbrus top. Men de som når toppen, opnår at blive kaldet sande bjergbestigere - 
hvilket er en grund til, at ruten er så populær. 
Vi opholder os i Baxandalen (2000 m) og Barrels Camp (3750 m) og gennemfører nogle 
akklimatiseringsture, hvor vi gradvist øger højden fra 2000 m til 4600 m (brug af gondol-
lifts er også inkluderet). Efter en hviledag i Barrels Camp påbegynder vi bestigningen 
meget tidligt om morgenen (klokken 3) og efter omkring 8 timers klatring når vi toppen 
af Europa. Vi bruger noget tid på at tage billeder og nyde udsigten og går ned samme vej 
på omkring 5 timer. Efter en overnatning i Barrels Camp fortsætter vi ned til Baxan-dalen, 
hvor vi overnatter den sidste nat af denne mindeværdige bjergbestigningsekspedition.

HELI-SKI-EVENTYR I TIAN SHAN
Kendetegnene som adskiller Usbekistan (og Tian Shan især) fra andre 

internationale centre for heli-ski (Canada, Himalaya, Alaska, New Zealand, 
Kirgisistan, Kasakhstan og andre) er som følger: stabilt solskinsvejr, dyb 

pulversne, super-komfortable temperaturer til at løbe på ski og verdens bedste priser 
for 25 km-pakken. Bare forestil dig, at du står midt i et uberørt sne-paradis: du klikker 
bindingerne fast, tager en dyb indånding af den reneste bjergluft, og betragter de 
majestætiske omgivelser. Du skubber fra og glider ud i ren ekstase. Sneen flyver, 
adrenalinet pumper og snart er du bare en lillebitte figur blandt bjergverdenens enorme 
stilhed. Nedenfor venter helikopteren, som ubesværet løfter dig til den næste bjergtop. 
Dette er heli-ski i Tian Shan - den perfekte flugt fra hverdagen!

VÆRD AT VIDE
►Engelsktalende guide
►Turens længde: 8 dage/7 nætter
►Ingen sundhedsforsikring er 

inkluderet, men det er obligatorisk 
at have en på turen

►Bedste periode: januar - april
►Skisportsområde: bjergene i det 

vestlige Tian-Shan ved højder 
mellem 1700m og 4200m

►Højdeforskellen på nedkørsler er 
op til 2 km over afstande på op til 
10 km

PRISEN INKLUDERER
overnatning på 3-stjernet hotel med 

private faciliteter på helpension; 
afhentning/aflevering i Tasjkent 
lufthavn; al transport på turen; 
helikopter; 2 bjergguider; 25 

garanterede lodrette kilometer;
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Valuta
Det kan være en fordel at 
medbringe et mindre beløb af 
det aktuelle lands valuta, så 
man er fri for at gå ud og lede 
efter et vekselkontor straks efter 
ankomsten. I de fleste større 
byer accepteres udenlandske 
kreditkort, men når man besøger 
små landsbyer og lokale markeder, 
er det altid godt at have kontanter 
på sig, hvis man skulle lade sig 
friste af de lokale specialiteter. 
Derudover er det en god ide at 
have valuta i mindre sedler.

Vaccinationer
På udlandsvaccinationens 
hjemmeside www.vaccination.
dk/ kan du få oplysninger om 
hvilke vaccinationer, der eventuelt 
er aktuelle for det pågældende 
rejsemål. Det er altid en god idé at 
kontakte din egen læge. 

Det gule sygesikringskort
Vi gør opmærksom på, at der pr. 
1. januar 2008 træder nye regler 
i kraft vedr. dækningen af  den 
offentlige sygesikring. Fremover 
vil det gule sygesikringskort 
kun dække læge- og 
hospitalsbehandling i EU- og 
EUØ-stater, samt enkelte andre 
lande. Der sker også ændringer 

vedr. dækning af omkostninger 
til hjemtransport. Pr. 1. januar 
2008 skal du selv betale alle 
omkostninger til hjemrejse, der 
skyldes sygdom, ulykker og 
lignende uanset, hvor i verden du 
befinder dig. 
Ved rejser uden for EUs grænser 
skal selv betale for læge- og 
hospitalsbehandling samt 
hjemtransport. 

Rejseforsikring
Ønsker du at være forsikret uden 
for det gule sygesikringskorts 
dækningsområde og være sikret 
hjemtransport, er det dit ansvar at 
tegne en privat rejseforsikring. Vi 
tilbyder at klare rejseforsikringen 
for dig gennem vores samarbejde 
med Europæiske Rejseforsikring. 
Vi hjælper også gerne med 
anbefalinger. Du kan få yderligere 
oplysninger om de nye regler på
www.nyerejseregler.dk eller ved 
at komme ind til os og hente en 
folder. 

Afbestillingsforsikring
Allerede ved køb af rejsen 
er det vigtigt at checke dine 
evt. andre forsikringer, om de 
dækker ved sygdom inden 
afrejse. Hvis det ikke er tilfældet, 
kan det være klogt også at 

tegne en afbestillingsforsikring, 
der dækker sygdom mm. 
Sygeafbestillingsforsikringen skal 
være tegnet allerede, når du køber 
rejsen og skal betales sammen 
med depositum for rejsen. 

Økonomisk sikkerhed
Som et velkonsolideret dansk 
rejsebureau har vi naturligvis 
stillet de økonomiske garantier, 
lovgivningen kræver. Vores nr. i 
Rejsegarantifonden er 888 – det 
laver nr. fortæller, at vi er gamle i 
gårde.

Rejser med Penguin
På www.penguin.dk kan du 
finde svar på flere spørgsmål 
om rejserne, f.eks. angående 
forplejning, indkvartering, 
udstyrsliste, generelle betingelser, 
visumregler og meget mere. 
Her finder du opdaterede 
turbeskrivelser for alle de rejser, 
du finder i dette katalog og flere til. 
Du kan også ringe på tlf. 33 21 51 
00 og bestille en turbeskrivelse. 
Vores kontor ligger i hjertet 
af København, og du er altid 
velkommen til at komme ind forbi, 
og se hvem vi er og få en snak. 
Vi har åbent alle hverdage fra kl. 
10.00 til 17.00. Vi ses!

Se vores specialkataloger på Bulgarien, Rusland, Den Transsibiriske Jernbane og Silkevejen.

Penguin Travel
Frederiksberg Allé 32
1820 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 21 51 00
Fax: +45 33 21 51 50

www.penguin.dk
info@penguin.dk

Penguin Travel Sverige
Stortorget 8 
222 23 Lund

Telefon: +46 46 235 244
Fax:  +46 46 211 49 11

www.penguin.se
info@penguin.se

Penguin Travel Norge
Sandgata-Postboks 1705 Sentrum,

7416 Trondheim, Norge
tel. +47 85 22 66 85
www.penguintravel.no
info@penguintravel.no

Penguin Travel Bulgarien-1
”DMC Bulgaria”

Orfej 9
1421 Sofia

Telefon: + 359 2 400 10 50
Fax: +359 2 400 10 49

www.penguin.bg
info@penguin.bg

Penguin Travel Bulgarien -2
Knjaz Alexander 35

(floor 2)
4000 Plovdiv

Telefon: + 359 32 65 30 01
Fax: +359 32 63 11 50

www.penguin.bg
plovdiv@penguin.bg

Penguin Travel Rusland
”DMC Baikal”

Baikalskaya Str 102 – 48
664022 Irkutsk

Telefon: +7 9025770119
www.dmcbaikal.com
baikal@penguin.dk

Penguin Travel UK
London, England

tel. +44 20 70 99 39 19
fax: +44 20 70 99 61 75
www.penguin-travel.co.uk
info@penguin-travel.co.uk
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