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REJSER
MED
EGEN GUIDE

VELKOMMEN TIL HORISONTS

REJSER MED EGEN
GUIDE & CHAUFFØR
Flere og flere danskere ønsker at rejse på egen
hånd - måske ikke hver gang, men dér hvor det
kan lade sig gøre, og hvor forholdene indbyder
til det.
Det kan være en stor opgave at sætte sig ind
i, hvad der skal ses på en rejse, hvilke hoteller
opfylder ens krav om standard og god beliggenhed, for ikke at tale om hvordan I kommer fra
en by til en anden.
Det kan være en stor del af forberedelsen til en
rejse at sidde ved stuebordet og kigge på kort
og læse rejselitteratur. Men for nogle kan det
være uoverskueligt at planlægge alt selv. Der
er fordele ved at benytte sig af et rejsebureaus
erfaringer dels for at sikre, at I vælger den
rigtige rejserute, men også for at sikre, at en
flyaflysning eller et lukket hotel ikke ødelægger
jeres ferie.
Måske kan I spare lidt penge ved at gøre al
arbejdet selv, men er uheldet ude, er det godt at
have et rejsebureau i ryggen, der sikrer jer som
rejsende.
Fast program med fleksibilitet
Vil I benytte jer af denne tryghed, og ønsker
I at gøre brug af vores erfaring på en række
destinationer, hvor det kan være svært selv at
planlægge sin rejse helt fra bunden, så har vi
sammensat en buket af rejser, der er specielt
tilrettelagt for jer, der ønsker at rejse i jeres
eget tempo men med et program, der sikrer, at
I ser det, I bør se på destinationen.
Vores individuelle rejser bygger på vores
erfaringer fra grupperejserne, og vi har derfor
sammensat rejserne, så I ser en række af de
attraktioner, der også indgår i vores populære
grupperejser. Den store forskel er naturligvis, at
I ikke rejser i en gruppe med dansk rejseleder.
På vores individuelle rejser er der tænkt på det
hele, I skal blot finde ud af, hvornår I ønsker at
rejse - og med hvem. I kan vælge selv at finde
fly til rejsen eller lade os gøre det.
Vælg jeres rejse med omhu
- det fortjener I!

Peter Frederiksen
Ejer af Horisont Rejser

REJS MED EGEN GUIDE
På vores rejser med egen guide
er det kun jer, der rejser sammen.
Med på rejsen har I jeres egen
lokale, engelsktalende rejseleder,
der står for det praktiske men
som også sikrer, at rejsen bliver en
oplevelse med masser af indhold
og tid til afslapning.
I har flere dage uden guide, hvor I
kan nyde ferien i jeres eget tempo.

KUNDETILFREDSHED
Vi har spurgt vores kunder, hvad de synes
om vores rejser. På en skala fra 1-5, hvor
5 er det bedste, giver vores kunder os en
bedømmelse på 4,8. Det er vi rigtig glade
for.

BHUTAN
Dagligdagen i Bhutan er indhyllet i
sagn, legender og traditioner, som i
mange tilfælde kan føres tilbage til
700-tallet og Guru Rinpoche, den
anden Buddha, som indførte buddhisme i Bhutan. Legenden fortæller,
at Guru Rinpoche forvandlede en
af sine kvindelige konsorter, Yeshe
Tsogyal, til en tiger, som han fløj
på fra Tibet til bjergene over Paro
og landede, hvor Taktsang-klostret
(Tiger’s Nest) – et af turens højdepunkter – nu ligger.

USBEKISTAN
I skal besøge de mytiske karavanebyer Samarkand, en af verdens
ældste kulturbyer, og Bukhara, der allerede for 2.000 år siden var et
kulturcentrum på Silkevejen, og hvor I finder imponerende arkitektur
side om side med simple lerhuse. Og I skal besøge ørkenbyen Khiva,
smukt omkranset af høje, tykke bymure og nogle af byens imponerende madrassaer. I får lejlighed til at indsnuse den særlige stemning i
de helt specielle ørkenlandskaber og i de gamle kulturcentres basarer
og tehuse.

VIETNAM

MYANMAR
På denne 14-dages rundrejse oplever I højdepunkterne i dette smukke land:
Mandalay, Bagan, Sejltur på Ayeyarwady-floden, den skønne Inle-sø, og
naturligvis hovedstaden Yangon. Og i modsætning til andre rejsebureauers
Myanmar-rejser, bevæger vi os over land for derved at få den bedste rejseoplevelse. Dermed får I udover en række unikke oplevelser også en indgående
forståelse for Myanmars udvikling.

15 dages rundrejse i
enestående Vietnam, hvor
I møder landets mange
højdepunkter, og hvor I samtidig har god tid til at opleve
på egen hånd. Har I været i
Vietnam før, oplever I med
garanti noget nyt og ser nye
ting i de byer, I før har været
i. Rejsen strækker sig fra
nord til syd med stop i Hanoi,
Ha Long-bugten, Hué, Hoi An
og Saigon.

SE ALLE

REJSERNE

PÅ
jser.dk
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REJSER MED EGEN GUIDE
Flere og flere af vores gæster efterspørger rejser, hvor der er mere tid på egen hånd, og hvor de ikke er afhængige af andre rejsende, som man er på en grupperejse. Derfor har vi sammensat en bred palette af rejser,
hvor I rejser sammen med dem, I vil.
Rejserne baserer sig på vores erfaringer fra grupperejserne, og I følger en fast rejserute og har jeres egen
guide og chauffør, der sørger for alt det praktiske. Nogle dage har I på egen hånd, og andre dage er der program. Al transport er inkluderet, der sikrer, at I kommer fra det ene hotel til det næste.
Vores rejser med egen guide er til jer, der ønsker at kombinere fordelene fra grupperejserne med god tid på
egen hånd. På vores rejser med egen guide får I mulighed for at komme helt tæt på den lokale kultur og befolkning, fordi programmet er felksibelt og giver jer muligheder for at følge de muligheder, der opstår på
rejsen.
Alle vores rejser med egne guide kan tilpasses så de matcher jeres behov og ønsker.

PROGRAMMET FOR REJSEN
Rejser med egen guide foregår individuelt for jer, der ønsker at
rejse sammen. Det kan være fra to personer og helt op til hele
familien i flere generationer.
Priserne er uden fly til og fra destinationen, alt andet er inkluderet. Når I finder den rejse, der passer jer, kontakter I os mht fly
- så vil vi søge efter den bedste flyforbindelse til jer.

BESTILLING AF REJSEN:
1. Bestil jeres rejse på www.horisontrejser.dk.
2. Når I bestiller rejsen angives de datoer, I ønsker at rejse, og om I skal
bestille fly til jer.
3. Vi sender bekræftelse på jeres bestilling, og hvis I bestiller fly
gennem os, giver vi jer en pris på både rejse og fly.
4. Så snart I har accepteret tilbuddet sender vi betalingsopkrævning.
5. I god tid inden afrejse får I flybilletter og rejsedokumenter.

INGEN SKJULTE OVERRASKELSER
I har inkluderet al transport, der foregår i jeres egen bil/minibus, og alle overnatninger med morgenmad er ligeledes inkluderet i rejsens pris. De sights, som vi har inkluderet i programmet, er naturligvis også inkluderet i rejsens pris.
Uanset om I vælger at bestille rejsen med eller uden fly er vores
rejser med egen guide omfattet af pakkerejseloven og rejsegarantifonden, der er jeres sikkerhed som forbrugere.

FLY PÅ REJSEN
Rejserne tilrettelægges specielt til
jer, så I bestemmer selv afrejsetidspunktet.
Som udgangspunkt er rejsens pris
uden fly, idet flyprisen kan variere
afhængigt af afrejsetidspunktet.
Kontakt os for at få den bedste pris
på fly til og fra destinationen. I er
naturligvis også velkomne til selv at
booke fly.

DER ER TÆNKT PÅ DET HELE
Desværre ser vi flere og flere danskere, der kommer i klemme ved selv
at booke hoteller og fly på Internettet. Som forbruger er man desværre
ikke dækket, hvis der går noget galt, og I ikke får det som I har bestilt.
Udover det koster en masse penge står du også tilbage med ærgelsen og
en ødelagt ferie.
Vi synes ikke man skal løbe den risiko og derfor tilbyder vi vores
ekspertise i tilrettelæggelsen af jeres drømmerejse. Vi ved, hvad der skal
til for at gøre en rejse uforglemmelig - og det nyder du godt af.
Det hele er pakket til dig, men garnet er ikke hårdere strammet end, at
der er plads til at du kan sætte dit egen præg på rejsen iform af et par
dage ved en skøn palmestrand eller et stopover i en eksotisk storby.
Vi har gjort det nemt for dig, så du kan nyde din ferie. Det er bare om,
at komme afsted.

BOOK ET MØDE
Det er vigtigt for os, at I er trygge ved at rejse,
og at jeres forventninger til rejsen afstemmes
inden afrejse. Derfor byder vi gerne på en kop
kaffe eller te, så vi kan høre om, hvad det er, I
ønsker.
På den måde sikrer vi, at vi tilrettelægger den
rejse, som passer til jer.

HOTELLER
På vores rejser med egen guide er hotellerne nøje udvalgt, så
de matcher de flestes ønske om komfort. Hotellerne ligger
centralt og bliver hyppigt brugt på vores grupperejser.
I kan altid vælge en anden hotelkategori, end den vi har
valgt.

UNIKKE
REJSEOPL
EVELSER
MED GOD T
ID PÅ
EGEN HÅN
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VIETNAM
15 dages rundrejse med jeres egen guide og privat
chauffør. Rejsen er tilrettelagt så I både har tid på
egen hånd og med jeres guide. På vores individuelle
rejser er alt arrangeret hjemmefra, I bestemmer selv
afrejsedato, så det passer til jeres feriekalender. Rejsen følger i hovedtræk vores grupperejser, men I har
flere dage på egen hånd.
Vietnam i jeres eget tempo
15 dages rundrejse i enestående Vietnam, hvor I
møder landets mange højdepunkter og hvor I samtidig
har god tid til at opleve på egen hånd. Har du været i
Vietnam før, oplever du med garanti noget nyt og ser
nye ting i de byer, du før har været i. Rejsen strækker
sig fra nord til syd med stop i Hanoi, Ha Long-bugten,
Hué, Hoi An og Saigon.
Højdepunkter, du oplever på denne rejse:
- Litteraturtemplet i Hanoi, der er det første konfucianske tempel i Vietnam. Desuden Hoan Kiem-søen,
præsidentpaladset, Ho Chi Minhs hus, den én-søjlede
pagode samt det nationalhistoriske museum.
- Privat middag hos vietnamesisk familie.
- Sejltur i Ha Long-bugten i en vietnamesisk krydstogtbåd, hvor I også skal overnatte.
- Den smukke og charmerende by, Hoi An
- Sejltur på Parfumefloden i Hué med stop ved Thien
Mu-pagoden og Minh Mamg-mausoleet
- Ho Chi Minh City - herunder det legendariske Hotel
Continental og en række af byens kendetegn, bl.a. det
tidligere præsidentpalads og krigsmuseet og som vi vil
booke til dig, hvis du ønsker det, men finder du andre
fly, der passer dig bedre så justerer vi programmet i
forhold til det.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1: Afrejse fra København
Dag 2: Introduktion til Hanoi
Dag 3: Udforskning af Hanoi
Dag 4: Hanoi
Dag 5: Sejltur på Ha Long-bugten
Dag 6: Fra Hanoi til Hué
Dag 7: Hué
Dag 8: Fra Hué til Hoi An
Dag 9: Hoi An
Dag 10: Hoi An
Dag 11: Fra Hoi An til Ho Chi Minh
Dag 12: Spadseretur i Ho Chi Minh
Dag 13: Ho Chi Minh
Dag 14: Hjemrejse København
Dag 15: Ankomst København
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- kørsel i bil/minibus med privat chauffør og guide. I har
forskellige guider fra område til område.
- Morgenmad på hotellet hver dag.
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
- hotelophold på turistklassehoteller
- 24/7 hotline til guide på hele rejsen
Prisen inkluderer ikke:
- Fly til og fra Vietnam
-Drikkepenge til guide og chauffør
Kontakt os for at høre nærmere om prisen på fly for de
dage I ønsker at rejse.

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

VIETNAM & CAMBODJA
18 dages rundrejse i enestående Vietnam og Cambodja, der kæder landenes mange højdepunkter sammen
og hvor I samtidig har god tid til at opleve på egen
hånd. På denne rejse har vi samlet nogle af Asiens
smukkeste vidundere – Hanoi, Ha Long Bay, Hue, Hoi
An, Ho Chi Minh City og Siem Reap – på en unik rundrejse gennem de to smukke lande. r det, men finder
Rejsen tager udgangspunkt i vores erfaringer med
grupperejser, men på denne rehse har I flere dage på
egen hånd, hvor I har tid til at lave præcis det som I
har lyst til. Andre dage er der program på hele dagen.
I har inkluderet al transport, der foregår I jeres egen
bil/minibus, og alle overnatninger med morgenmad er
ligeledes inkluderet i rejsens pris. De sights som vi har
inkluderet i programmet er naturligvis også inkluderet
i rejsens pris. rogrammet i forhold til det.
Højdepunkter, I oplever på denne rejse:
- Litteraturtemplet i Hanoi, der er det første konfucianske tempel i Vietnam. Desuden Hoan Kiem-søen,
præsidentpaladset, Ho Chi Minhs hus, den én-søjlede
pagode samt det nationalhistoriske museum.
- Privat middag hos vietnamesisk familie.
- Sejltur i Ha Long-bugten i en vietnamesisk krydstogtbåd, hvor I også skal overnatte.
- Den smukke og charmerende by, Hoi An
- Sejltur på Parfumefloden i Hué med stop ved Thien
Mu-pagoden og Minh Mamg-mausoleet
- Ho Chi Minh City - herunder det legendariske Hotel
Continental og en række af byens kendetegn, bl.a. det
tidligere præsidentpalads og krigsmuseet
- De imponerende khmer-ruiner, ikl. Angkor Wat i
Siem Reap i Cambodja

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1: Afrejse fra København
Dag 2: Introduktion til Hanoi
Dag 3: Udforskning af Hanoi
Dag 4: Hanoi
Dag 5: Sejltur på Ha Long-bugten
Dag 6: Fra Hanoi til Hué
Dag 7: Hué
Dag 8: Fra Hué til Hoi An
Dag 9: Hoi An
Dag 10: Hoi An
Dag 11: Fra Hoi An til Ho Chi Minh
Dag 11: Spadseretur i Ho Chi Minh
Dag 12: Ho Chi Minh
Dag 13: Ho Chi Minh City – Siem Reap
Dag 14: Siem Reap
Dag 15: Siem Reap
Dag 16: Siem Reap
Dag 17: Siem Reap - hjemrejse København
Dag 18: Ankomst København
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- kørsel i bil/minibus med privat chauffør og guide. I har
forskellige guider fra område til område.
- Morgenmad på hotellet hver dag.
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
- hotelophold på turistklassehoteller
- 24/7 hotline til guide på hele rejsen
Prisen inkluderer ikke:
- Fly til og fra Vietnam & Chambodja
-Drikkepenge til guide og chauffør
Kontakt os for at høre nærmere om prisen på fly for de
dage I ønsker at rejse.

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

MYANMAR
Rejsen er tilrettelagt så I både har tid på egen hånd
og med jeres guide. Al landtransport er inkluderet og
der bliver sørget for at I bliver hentet på jeres hoteller
og I har hele tiden mulighed for at kontakte jeres
lokale guide. Rejsen følger i hovedtræk vores grupperejser men I har flere dage på egen hånd.
Myanmars højdepunkter
På denne 14-dages rundrejse oplever I højdepunkterne
i dette smukke land: Mandalay, Bagan, Sejltur på
Ayeyarwady-floden, den skønne Inle-sø, og naturligvis
hovedstaden Yangon.
I modsætning til andre rejsebureauers Myanmar-rejser, bevæger I jer over land for derved at få den bedste
rejseoplevelse. Dermed får I udover en række unikke
oplevelser også en indgående indblik i Myanmars
udvikling, den etniske befolknings levevilkår, demokratiseringsprocessen og de politiske reformer, som det
internationale samfund har store forventninger til.
Højdepunkter, du oplever på denne rejse:
- Mandalay i det nordlige Myanmar og introduktion til
de burmesiske samfund. Desuden besøg i det tidligere
kongelige palads, Det gyldne Munkekloster, Shwe Kyaung og Kuthodaw-pagoden
- Udflugt til Amarapura, den tidligere kongelige hovedstad, med U Bein’s Bridge
- Heldagssejlads med flodbåd ad Ayeyarwady til
Bagan, hvor vi skal udforske templer og pagoder samt
besøge værksteder med lak-arbejder.
- Køretur til Inle Lake, der er hjem for Intha-folket. Vi
skal se det lokale marked, sejle til landsbyen Indaing,
se en smuk pagode og besøge et silke-værksted
- På marked i byen Nyang Shwe
- Yangon (Rangoon) og Swedagon pagoden.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 København – Bangkok
Dag 2 Bangkok – Mandalay
Dag 3 Mandalay og Amapuara
Dag 4 Mandalay på egen hånd
Dag 5 Mandalay – Bagan
Dag 6 Bagan
Dag 7 Bagan på egen hånd
Dag 8 Bagan – Nyaung Shwe
Dag 9 Inlesøen
Dag 10 Nyaung Shwe på egen hånd
Dag 11 Nyaung Shwe - He Ho - Yangon
Dag 12 Yangon
Dag 13 Yangon – Bangkok
Dag 14 Bangkok – København
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- Kørsel i bil/minibus med jeres egen, lokale engelsktalende
rejseleder
- hotelophold på budgetklasse hoteller med morgenmad
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
- 24/7 hotline til guide på hele rejsen.
Prisen inkludere ikke:
- Fly til og fra Myanmar
- øvrige måltider
- drikkepenge til guide og chauffør
Kontakt os for at høre nærmere om prisen på fly for de
dage I ønsker at rejse.

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

MAROKKO
Rejser til Marokko er overvældende. Man mødes af en
fantastisk natur, en kulturel rigdom og sanseindtryk,
der kan slå benene væk under selv den mest berejste.
I har ud fra vores populære rundrejse sammensat et
program, der passer til jer, der vil rejse i eget tempo,
men samtidig høre eksperter fortælle jer om Marokkos spændende historie og forskellige kulturer.
Rejsen viser de forskellige historiske og kulturelle
strømninger, der gennem århundreder har påvirket
Marokkos historie: I Le grand Sud i området vest for
Atlasbjergene omkring kongebyen Marrakesh møder I
den berberiske kultur. Her har imponerende kasbah’er
(fæstninger) og ksûr (forter) fra Middelalderen dannet værn mod landevejsrøvere i en region, der først
for et halvt århundrede siden blev underlagt centralmagten.
Marokkos storhedstid - i jeres tempo
Længere mod nord i Meknes og Fes møder I den arabiske kulturarv. Her findes imponerende islamiske bygningsværker, der vidner om den arabiske storhedstid i
Middelalderen. Endelig møder I den mere europæiserede og moderne blandingskultur i Casablanca.
Vi har i tilrettelæggelsen af rejsen lagt vægt på
at kombinere den klassiske Marokko-rejse med de
vigtigste seværdigheder med afstikkere til steder, der
normalt ikke besøges af turister.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 Ankomst Casablanca
Dag 2 Casablanca - Rabat
Dag 3 Rabat
Dag 4 Rabat på egen hånd
Dag 5 Rabat – Meknès - Fès
Dag 6 Fès
Dag 7 Fès på egen hånd
Dag 8 Fès – Marrakech
Dag 9 Marrakech
Dag 10 Marrakech på egen hånd
Dag 11 Marrakech – Essaouira
Dag 12 Essaouira
Dag 13 Essaouira – El Jadida - Casablanca
Dag 14 Casablanca – København
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- Overnatning på tursitklassehoteller inkl. morgenmad
- kørsel i bil/minibus
- engelsktalende lokalguide
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Marokko. Kontakt os for pris
- drikkepenge til guide og chauffører

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

MARRAKECH & SAHARA
Vi har sammensat en meget alsidig Marokko-rejse,
der kombinerer det farvestrålende Marrakech med
kystbyen Essaouira og ophold i beduinlejr i Sahara.
Det giver dig mulighed for at opleve Marrakech med
vores vidende guide og på egen hånd, hvor du i eget
tempo kan nyde denne dejlige by.
På turen gennem det sydlige Marokko følger jeres
guide og chauffør jer hele vejen. I ørkenen overnatter
I under den stjerneklare himmel i en lejr, der har telte
og senge, samt ordentlige sanitære forhold.
Rejsen er tilrettelagt, så I både har tid på egen hånd
og med jeres guide. Al landtransport er inkluderet. I
bliver hentet på jeres hoteller, og I har hele tiden mulighed for at kontakte jeres lokale guide.
På rejsen vil du få et fascinerende indblik i Marokkos
storslåede forskellighed – landskabsmæssigt, arkitektonisk og kulturelt. Det er 12 dage på opdagelse i det
moderne og det gamle og uberørte Marokko.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 København – Marrakech
Dag 2 Marrakech
Dag 3 Marrakech - Ourika Valley
Dag 4 Marrakech
Dag 5 Marrakech - Essaouira
Dag 6 Essaouira
Dag 7 Essaouira – Marrakech
Dag 8 Marrakech - Aït Ben Haddou
Dag 9 Aït Ben Haddou – Sahara
Dag 10 Sahara - Ouarzazate
Dag 11 Ouarzazate – Marrakech
Dag 12 Afrejse Marrakech
Rejsen kan forlænges med ophold ved stranden i
Agadir.
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- Overnatning på turistklassehoteller inkl. morgenmad
- kørsel i bil/minibus
- engelsktalende lokalguide
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Marokko. Kontakt os for de bedste priser.
- drikkepenge til guide og chauffør

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

BHUTAN
Vi har sammensat en rejse, der dækker det vestlige
Bhutans højdepunkter, hvor I både oplever den smukke
natur, som Bhutan er så kendt for, og de fantastiske
templer og Dzonger, hvor I skal høre om Buddhisme
og spiritualitet. Der er desuden god tid til at gå lange
ture, nyde naturen og lade tankerne flyde i det tempo,
der passer jer bedst.
Dagligdagen i Bhutan er indhyllet i sagn og legender
og traditioner, som i mange tilfælde kan føres tilbage
til 700-tallet og Guru Rinpoche, den anden Buddha,
som indførte buddhisme i Bhutan. Legenden fortæller,
at Guru Rinpoche forvandlede en af sine kvindelige
konsorter, Yeshe Tsogyal, til en tiger, som han fløj
på fra Tibet til bjergene over Paro og landede, hvor
Taktsang-klostret (Tiger’s Nest) – et af turens højdepunkter – nu ligger.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 Afrejse fra Danmark
Dag 2 Ankomst til Paro, videre til Thimphu
Dag 3 Thimphu
Dag 4 Thimphu – Punakha
Dag 5 Punakha på egen hånd
Dag 6 Punakha – Trongsa
Dag 7 Trongsa på egen hånd
Dag 8 Trongsa – Wangdue
Dag 9 Wangdue på egen hånd
Dag 10 Wangdue - Paro
Dag 11 Paro – Taktsang
Dag 12 Hjemrejse til Danmark
Se pris på hjemmeside

På vores rejser til Bhutan, oplever du et samfund, som
virkelig gør tingene på en anden måde. Omverdenen
filtreres med folkets gode vilje. På vores rejser til
Bhutan vil du mærke, at bhutanerne står bag deres
regeringers restriktive holdning over for kulturel påvirkning udefra.

Prisen inkluderer:
- Overnatning på tursitklassehoteller
- kørsel i bil/minibus
- bhutanesisk lokalguide på hele rejsen
- fuld forplejning
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer

Det giver jer en en enestående mulighed for at opleve
et samfund med helt andre normer og værdier end
vores egne. Og få stof til eftertanke med hjem.

Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Bhutan. Kontakt os for de bedste priser.
- drikkepenge til guide og chauffør

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

USBEKISTAN
I skal besøge de mytiske karavanebyer Samarkand, en
af verdens ældste kulturbyer, og Bukhara, der allerede
for 2.000 år siden var et kulturcentrum på silkevejen,
og hvor I finder imponerende arkitektur side om side
med simple lerhuse. Og I skal besøge ørkenbyen Khiva,
smukt omkranset af høje, tykke bymure, og nogle
af byens imponerende madrassaer. I får lejlighed til
at indsnuse den særlige stemning i de helt specielle
ørkenlandskaber og i de gamle kulturcentres basarer
og tehuse.
Turens smukke højdepunkter:
- Khiva - herunder Ichan Kala (den indre by), Kelte
Minar og madrassaen Muhammad Amin Khan. Desuden fortet Kunya Ark og Pakhlavan Makhmud-komplekset samt vartegnet, minareten Islam Khodja. Vi
besøger også Mohammed Rakhim Khan II’s sommerresidens, Toza Bog-paladset og Nurulla Bai-pladset
- Bukhara - herunder basaren, tehusene, emirens sommerpalads og Nashqbandi-komplekset (en sufi-helligdom). Desuden Ark-fortet, Poikalon, emirpaladset
Sitorai Mohi-Hosa, Bolo Khauz Mosque samt Samanid’s Mausoleum. Vi ser også Chashma Ayub Mausoleum og nogle af de gamle købmandsgårde, hvor silke
og uld blev købt og solgt af afghanske handelsrejsende
- Samarkand også kaldet ”Orientens Rom” - herunder
de velbevarede bygningsværker fra Timur Lenks
storhedstid, pladsen Registan, flere mausoleer og
moskéer, deriblandt Bibi Khanum, der er den største
kuppelmoské i Centralasien. Desuden Shah-i Zinda
(De dødes By)

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 Afrejse
Dag 2 Ankomst Tasjkent
Dag 3 Tasjkent – Samarkand
Dag 4 Samarkand
Dag 5 Samarkand på egen hånd
Dag 6 Samarkand - Gijduvan - Bukhara
Dag 7 Bukhara
Dag 8 Bukhara på egen hånd
Dag 9 Bukhara - Khiva
Dag 10 Khiva
Dag 11 Khiva - Urgench - Tasjkent
Dag 12 Afrejse Tasjkent
Der er mulighed for at udbygge rejsen med besøg på
Savitskijs Museum i Nukus og/eller Fergana-dalen.
Kontakt os for yderligere oplysninger.
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- kørsel i bil/minibus med privat chauffør og guide.
- Morgenmad på hotellet hver dag.
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
- hotelophold på turistklasse
- transport som nævnt i programmet
- indenrigsflyvning Urgench - Tasjkent
- pension som angivet i programmet
Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Usbekistan. Kontakt os for de bedste priser.
- drikkepenge til guide og chauffør

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

NORDLIGE INDIEN
Vi har samlet en række af Indiens højdepunkter på
denne individuelle rejse i det nordlige Indien. Rejsen
strækker sig fra Delhi og Taj Mahal til den religiøse
by, Varanasi, hinduismens helligste by. På rejsen skal
I ligeledes besøge det hellige bo-træ i Bodhgaya, hvor
Buddha fik sin åbenbaring. I skal se Taj Mahal, en af
verdens smukkeste og mest poetiske bygningsværker.
Derfra til Khajuraho med de 1000 år gamle erotiske
templer, og hinduernes helligste by Varanasi, ‘den evige
by’ eller ‘lysets by’, hvor røgen fra ligbrændingsbålene
stiger ret ind i himlen.
Det er også et møde med Indien som en totaloplevelse,
hvor ingen sanser lades uberørte. Farverigt, mangfoldigt, ubegribeligt. Hele den udtryksfulde indiske
kulturs historie af religiøse og mytiske traditioner er
en kilde til stadig fascination.
Det er en rejse med mange højdepunkter og som samler det bedste af Indien i én og samme rejse.
Turen kan kombineres med rundrejse i andre dele af
Indien, fx Rajasthan-provinsen. Se mere på hjemmesiden.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 København - Delhi
Dag 2 Delhi
Dag 3: Delhi - Agra
Dag 4 Agra
Dag 5 Agra på egen hånd
Dag 6 Agra – Jhansi - Khajuraho
Dag 7 Khajuraho
Dag 8 Khajuraho - Varanasi
Dag 9 Varanasi
Dag 10 Varanasi - Bodhgaya
Dag 11 Bodhgaya på egen hånd
Dag 12 Bodhgaya – Patna - Kolkata
Dag 13 Kolkata på egen hånd
Dag 14 Kolkata – hjemrejse
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- kørsel i bil/minibus med privat chauffør og guide.
- Morgenmad på hotellet hver dag.
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
- hotelophold på turistklasse
- transport som nævnt i programmet
Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Indien. Kontakt os for de bedste priser.
- drikkepenge til guide og chauffør

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

NORDKOREA
Den Demokratiske Folkerepublik Korea – Nordkorea
– betegnes ofte som et af verdens mest lukkede og
topstyrede samfund. Topstyringen er bl.a. baseret på
filosofien Juche udviklet af landsfaderen Kim Il-sung:
Landet skal i alle forhold være uafhængigt gennem en
mobilisering af folket til arbejdsomhed og produktivitet. Mennesket er det vigtigste element, men det må
være rede til betingelsesløs loyalitet – over for styret!
I dag – efter mere end 60 års isolation – er den
nordkoreanske befolkning uvidende om selv de mest
fundamentale forhold på både den hjemlige og den
internationale scene.
En Nordkorearejse er en rejse som igen anden
I Nordkoreas hovedstad Pyongyang, vil I besøge
nogle af de mest betydningsfulde steder som Kim
Il-sung-pladsen, mausoleet, Juche-tårnet og Moranbong – bakken midt i byen fyldt med monumenter og
referencer til arbejderklassen og Kim Jung-Un. I skal
også besøge et landbrugskollektiv og en skole, og I
lægger i følgeskab med op til flere nordkoreanske embedsmænd naturligvis også vejen forbi den demilitariserede zone ved landsbyen Panmunjom, der adskiller
Nord- og Sydkorea.
Rejsen kan forlænges med ophold i Beijing.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)
Dag 1 Afrejse
Dag 2 Beijing
Dag 3 Beijing – Pyongyang / Nordkorea
Dag 4 Pyongyang
Dag 5 Pyongyang – Kaesong
Dag 6 Kaesong – Panmunjom – Nampo
Dag 7 Nampo – Mt. Myohyang
Dag 8 Mt. Myohyang - Pyongyang
Dag 9 Pyongyang – Beijing – København
Se pris på hjemmeside
Prisen inkluderer:
- fly Beijing – Pyongyang t/r
- indkvartering på turistklasse hoteller
- fuld forplejning (undtaget opholdet i Beijing)
- lokale rejseledere på hele rejsen i Nordkorea
- de nævnte programpunkter, inkl. entréer
- al transport
- transfer fra lufthavnen i Beijing til hotel
Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Beijing. Kontakt os for de bedste priser.
- drikkepenge til guide og chauffør
- visum til Kina – ordnes på egen hånd
- visum til Nordkorea – ordnes af Horisont Rejser

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

IRAN
Oplev Irans største seværdigheder, der giver jer en
generel introduktion til persisk kultur og levevis med
ophold i Shiraz, Isfahan og Teheran. På denne rejse
kommer I til poeternes by, Shiraz, og til Isfahan –
byen, der er som taget ud af ”1001 nat” samt karavane- og handelsbyen Kashan og Teheran, Irans betagende knudepunkt. I eventyrlige Shiraz leder I efter
folkesjælen i Hafez og Sa’dis lyriske digte og skal
nyde nogle af landets flotteste islamiske haver. Tæt ved
de antikke ruiner af Persepolis fra det 6. århundrede
fvt. bor nomaderne den dag i dag i traditionelle telte.
Og i bjerglandsbyen Abyaneh, hvor I også gør holdt,
går mænd og kvinder stadig klædt, som de har gjort i
århundreder.

DAGSPROGRAM (Se detaljer på hjemmesiden)

Oplev moskeer, paladser og sydende basarer
I skal udforske de smukke shah-paladser og moskeer
i Isfahan, der som karavaneknudepunkt i det 17.
århundrede fik tilnavnet ”den halve verden”. Blandt
basarens dufte af safran, kanel, muskat og spidskommen indsnuser I den gamle og rige persiske madkultur
– en madkultur, I meget gerne vil videregive. Derfor
spiser I hver aften på udvalgte restauranter, der på
velsmagende vis repræsenterer de traditioner og egne,
I besøger på rejsen.

Prisen inkluderer:
- kørsel i bil/minibus med privat chauffør og guide.
- Morgenmad på hotellet hver dag.
- de i programmet nævnte arrangementer og entréer
- hotelophold på turistklasse
- transport som nævnt i programmet

Dag 1 København – Shiraz
Dag 2 Shiraz
Dag 3 Shiraz – Persepolis – Shiraz
Dag 4 Shiraz på egen hånd
Dag 5 Shiraz - Isfahan
Dag 6 Isfahan
Dag 7 Isfahan
Dag 8 Isfahan – Abyaneh – Kashan - Teheran
Dag 9 Teheran
Dag 10 Teheran – København
Se pris på hjemmeside

Prisen inkluderer ikke:
- fly til og fra Iran. Kontakt os for de bedste priser.
- drikkepenge til guide og chauffør

Ingen rejse til Iran uden et besøg i Teheran med flotte
paladser og den sydende basar, og hvor meget af
landets moderne historie har udspillet sig.

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.
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