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Georgien og Armenien
Kirker, klostre og natur i to ældgamle kristne lande.
I Armenien har vi udsigt til Ararats bjerg fra klostret 
Khor Virap. Udsigterne fra Georgian Military Highway er 
lovpriste af poeter og forfattere. I vindistriktet Kakheti 
spiser vi frokost hos en familie. Sydlandsk stemning og 
atmosfære i Tbilisi.
14 dage • halv- og helpension • 14.900 kr.
Afr.: 3. april • 24 april • 15. maj • 12. juni • 10 juli • 4. sept m.fl.

Den store Kaukasusrejse
Azerbaijan-Georgien-Armenien. Vi lægger ud i 
 Azerbaijans hovedstad Baku med art nouveau arkitek-
tur samt Alfred Nobels hus. Eft er en afstikker til bjer-
gene i det nordlige Georgien bruger vi 3 dage omkring 
hovedstaden Tbilisi. I Armenien bliver hovedstaden 
Yerevan udgangspunkt for fl ere udfl ugter. 
18 dage • helpension • fra 19.900 kr.
Afrejse: 6. til 23. maj • 3. til 20. september

Georgien

Georgien med Svaneti

Armenien
Enestående landskaber ved Ararates bjerg. Ældgamle
kirker og klostre på randen af dybe kløft er. Hovedstaden
Yerevan har sydlandsk stemning. I Kaukasus-bjergene 
ligger Tatev klostret dramatisk.
En særlig oplevelse er de lækre måltider: Pragtfulde 
frokoster – i privat hjem,i familiehave og i klippehule.
9 dage • halvpension • fra 9.900 kr.
Afrejse: 5. april • 12. juli • 6. sepember • 4. oktober

Overvældende natur i et land med helt særligt sprog og 
historie. Vi oplever Svanetiområdet, med unik natur og 
gamle traditioner. Byen Ushguli med de mange middel-
alderhuse. Vi oplever det charmerende område omkring 
Kutaisi og den georgiske gæst frihed. Byrundtur i Tbilisi, 
med brostengader og gamle huse med træbalkoner.
10 dage • helpension • fra 10.900 kr.
Afrejse: 11. juni • 1. juli • 16. juli • 20. aug • 3. sept m.fl.

VANUATU. Efter 45 minutters tur gennem junglen blev Emilia
inviteret til at deltage i dansen. Foto: @danish_travel_family

VIETNAM. Dagligliv på skinnerne i en smal gade i Hanoi. 
Nogle timer senere kom toget. Foto: @bentehoffmann_

SPANIEN. Til fods i ørkenlandskabet Dunas de Maspalomas
på Gran Canaria. Foto: @5fodspor

NY KALEDONIEN. Koralfyldte Jinek Bay ved øen Lifou 
er et populært snorklested. Foto: Lars Møller Hansen

DANMARK. Landevej, der slanger sig igennem landskabet 
på Langeland. Foto: Jens Loft Rasmussen

CAMBODJA. Sneglelosning og huse på pæle ved Tonle Sap,
der er landets største sø. Foto: Thomas Kring Lauridsen


