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25
eventyrlige 
Norske turarrangører byr på mer enn pakke-
turer til «Syden». Her er 25 nye og skredder-
sydde gruppeturer du kan bli med på 2014.
TEKST: RUNAR LARSEN    FOTO: TUROPERATØRENE, ISTOCK, RUNAR LARSEN

1 ALTERNATIVE MACHU PICCHU, PERU 
Machu Picchu er kjent som et av verdens 
vakreste steder, men opplevelsen kan preges 
av masseturismens tilstedeværelse. I Peru 
finnes det imidlertid gode alternativ for den 
som jakter inkarikets hemmeligheter. I regi 
av lokalkjent og norsktalende ekspertise fra 
Coex Amazon legges det opp til en bærekraf-
tig og spennende ekspedisjon i både jungel 
og høyfjell, med besøk hos indianerstam-
mer – og til slutt sjudagers vandring til det 
som kalles «Det alternative Machu Picchu»: 
Choquequirau. Godt hjulpet av muldyr og 
apostlenes hester går ferden over mektige 
fjell og ned i tett høyjungel, hvor ruiner av in-
kalandsbyer fortsatt ligger skjult for de fleste. 
Fakta: Treukerstur med Coex Amazon (www.
coexamazon.com) fra kr 32 000 per person. Fly 
t/r Peru kommer i tillegg.

3 SAFARI SØR-SUDAN
I en oversikt over nye reisemål, er det ingen 
som kan slå Sør-Sudan. Når Hvitserk & Even-
tyrreiser setter opp gruppereise til verdens 
yngste nasjon, er det et dykk inn i et variert 
område som folk flest trolig assosierer med 
borgerkrig. Nå er det ferske landet i positiv 
utvikling. Her skal gjestene oppleve safari i 
særklasse med en av verdens største dyre-
migrasjoner, men også kulturelle møter som 
vil sette dype spor: Mundari-folket holder 
på eldgamle tradisjoner, og har knapt møtt 
turister. Arrangøren lover en opplevelse av 
de sjeldne, og omtaler deltakerne som «ekte 
pionerer». Sånt må vel kalles eksotisk i 2014?
Fakta: Hvitserk & Eventyrreiser (www.hvitserk.
no), 12.1-23.1, fra kr 39 000. 

4 FOTOKURS LAOS OG VIETNAM
I samarbeid med fotografene Linda Cartridge 
og Tine Poppe arrangerer Temareiser Fred-
rikstad 12-dagers workshop i fotografi og 
digitalt mørkerom i Luang Prabang, Laos og 
Hanoi, Vietnam. Dette er spennende reisemål 
i seg selv, og det perfekte klasserom for 
fotokurs. Første del av kurset går i den rolige 
UNESCO-byen Luang Prabang ved bredden 
av elva Mekong. Kontrasten blir stor når kurs-
deltagerne etterhvert beveger seg til «Asias 
Dronning»; Hanoi i Vietnam. Her er tempoet 
høyere, men motivene like fotogene. Kurset 
passer for alt fra glade amatører til videre-
kommende. Minstekrav er eget kamera, og 
datamaskin for redigering. Fakta: Temareiser 
Fredrikstad (www.temareiserfredrikastad) , 
10.2-23.2. Pris fra kr 26 975.

2 UKJENT REISEMÅL
Er du typen som liker overraskelser og gjerne 
blir med inn i det ukjente, er «Destinasjon 
ukjent» den perfekte reise. Hvitserk har 
25 plasser tilgjengelige på tidagersturen 
til hemmelig reisemål. Deltagerne får kun 
nødvendigste infoen de behøver. « Vi reiser 
til et sted vi har hatt på drømmelisten vår 
lenge, og som av bereiste turister blir sett på 
som en fantastisk destinasjon med spennen-
de natur og kultur – men som vi ennå ikke 
har hatt turer til», sier de, og legger til at det 
passer perfekt for den som trives i fjellet, 
er glad i mat og spennende kulturer. De 
antyder at turen går med Qatar Airways, som 
flyr til både Asia og Afrika, via Doha – så da er 
det bare å sjekke rutekartet og drømme seg 
bort…Fakta: Hvitserk & Eventyrreiser (www.
hvitserk.no), avreise til våren, pris ca kr 20 000. 

5 EVENTYR I AMAZONAS, BRASIL
Med fotball-VM og sommer-OL på trappene, er Brasil i skuddet som aldri før. Temareisen 
til Star Tour er av det eventyrlige slaget, og her kommer du innom både kjente storbyer 
og øde regnskog. Reisen starter med Rio de Janeiros pulserende storbyliv, men det er 
i regnskogens stille natur høydepunktene begynner. Dypt inne i Amazonas tar et lite 
ekspedisjonsfartøy med en gruppe til steder man aldri ville funnet fram til på egen hånd. 
Ifølge turoperatøren blir det nattlige eventyr i kano, safarier ved daggry på speilblanke 
elver, larmen av brølapene som vekkerklokke og møte med Waimiri-Atroari-indianerne, 
i tillegg til besøk i jungelbyen Manaus. Fakta: Star Tour Tema (www.tema.startour.no) har 
15-dagersturer, fra februar til april. Priser fra kr 41 998 inkluderer flytransport fra Norge.
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INN I DET UKJENTE: Peru er mye mer 
enn Machu Picchu, og reiseselskapet 
Coex Amazon tar deg gjerne med inn 
til mer ukjente deler av Andesfjellene. 
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10 MELODIØSE USA
Det skal svinge av rundreisen i USAs sørsta-
ter, hvor temareisen til Wikstrøm Reiser går 
tilbake til musikkens røtter. 11-dagersturen 
i musikkens tegn inkluderer selvsagt New 
Orléans, men også Indianola, Clarksdale, 
Nashville og Memphis. Her går reisefølget i 
fotsporene til Louis Armstrong, Elvis og BB 
King, med besøk i SUN Studios, Graceland 
og BB King-musèet. Flere legendariske blue-
sklubber på kjente Bourbon Street og Beale 
Street hører også med, mens jazzcruise på 
Mississippi garantert blir både stemningsfullt 
og vakkert. Fakta: Wikstrøm Reiser (www.wrei-
ser.no), avreise 25. april, pris fra kr 23 990.

9 CUBA UTENFOR TRÅKKET
Cuba er ikke lenger lukket og hemmelig, 
men sannelig finnes det mer enn sigarer, 
rom og salsa! Havanna er obligatorisk 
stopp på enhver rundreise på Cuba, men 
denne reisen tar for seg noen av øyas mer 
ukjente attraksjoner. Her blir du med litt 
utenfor tråkket; til Holiguin, Guantanamo 
(nei, ikke den amerikanske fengselsba-
sen!), Baroca og Santiago de Cuba – med 
fjellkjeden Sierra Maestras storslagne natur 
og kajakkpadling på elva Tio. I tillegg er det 
klassiske høydepunkt Havanna inkludert, 
samt noen deilige badedager i Varadero. 
Fakta: Apollo (www.apollo.no), avreise 17. 1; 
fra kr 19248 per person. 

11 YOGATREKKING I NEPAL
Nepal er kjent for sine fantastiske fotturer. 
Om du synes en klassisk vandring blir i kjede-
ligste laget, er det bare å bli med den norske 
turoperatøren Ethical Travel Portal på en in-
tet mindre enn en nyskapende ferd i fjellene: 
Velkommen til yogatrekking i Himalaya! Med 
på turen er lokal yogainstruktør, og deltager-
ne skal bli bedre kjent med seg selv gjennom 
enkle yoga- og meditasjonsøvelser. I tillegg 
til rikelig med tid til refleksjon og ettertanke 
i majestetiske omgivelser, gir turen en ekstra 
mening i form av veldedig arbeid og innsam-
lingsaksjon for den nepalske veldedighetsor-
ganisasjonen Antardristi, som hjelper seksu-
elt misbrukte barn i Nepal. Reisen begynner 
med noen dager i legendariske Kathmandu 
og verdensarvbyen Bhaktapur. 
Fakta: Ethical Travel Portal (ethicaltravelportal.
com), 10.–21. april. Priser ved forespørsel.

13 GORILLASAFARI I KONGO
Det kan være kjekt å ha tunga rett i munnen 
om du planlegger reise til Kongo. Dette 
er nemlig to land; Republikken Kongo 
(Brazzaville) og Folkerepublikken Kongo. 
Sistnevnte forbindes ofte med lovløshet 
og et par drapsdømte nordmenn, men 
Republikken Kongo er en fredelig oase i 
en turbulent region. Til sommeren lanserer 
Sigurd Halvorsen og Safari Opplevelsesreiser 
safari til Odzala nasjonalpark, hvor verdens 
største bestand av lavlandsgorillaer holder 
til. Skogselefanter, skogsbøffel og hele elleve 
forskjellige apearter, den sjeldne bongoanti-
lopen og et rikt fugleliv er andre attraksjoner 
i Kongo. Fakta: Safari Opplevelsesreiser (www.
safari.as) i juli, i samarbeid med Wilderness 
Safaris. Pris på forespørsel.

8 PARADISET OG TÅRENE, GUATEMALA
Petter Skaugen fra Kirkens Nødhjelp er 
reiseleder på turen i regi av Temareiser 
Fredrikstad. «Paradiset og tårene» spiller på 
skjevhetene i samfunnet; det blir møte med 
den ufattelige rikdommen Guatemala kan 
by på, ikke minst fra naturens side. Samtidig 
glemmes ikke den bunnløse fattigdommen. 
Med kyst både mot Karibia og Stillehavet, 
mystisk mayakultur og fenomenale ruinbyer, 
varierte folkegrupper og vakker innlandsna-
tur er dette et land som berører alle. Fakta: 
Temareiser Fredrikstad (www.temareiserfred-
rikstad.no, avreise 18. februar, pris fra kr 27500 
per person, 14 dager.
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15 KONKVISTADORENES FOTSPOR, 
FILIPPINENE Det varierte øyriket øst i 
Asia er mer enn palmesus og late dager 
på stranda. OrkidéEkspressen lanserer nå 
en reise i fotsporene til de spanske konkvi-
stadorene, og blikk tilbake til tiden da øyene 
var spanske. Et av høydepunktene er Vigan 
på vestkysten, hvor kolonistilen er så godt 
bevart at man nesten må klype seg selv i 
armen for å skjønne at dette er Filippine-
ne, og ikke Havanna på Cuba! I tillegg til 
spennende historietime er det natur som er 
i fokus: Fjellkjeden Cordilleras med storslått 
natur og berømte risterrasser som er mer 
enn 2000 år gamle og er på UNESCO sin liste 
over kulturlandskap. Fakta: OrkidéEkspressen 
(www.orkide.no), 7. februar; pris fra kr 26 975, 
17 dager.

7 JENTETUR TIL ETIOPIA
Jomfrureiser har mottoet «Girls just wanna 
have fun», og med jentetur til Etiopia satser 
de også på innholdsrike reiser til mer ukjente 
reisemål. Det omtales som en kontraste-
nes reise, med Timkat-festivalen i Gonder, 
vulkanske Afar regionen hvor skjelettet til 
«Lucy» - verdens eldste menneske - ble fun-
net, samt tur til Aksum der Kong Salomo og 
Dronningen av Saba styrte. Andre stikkord er 
kaffe, Nilens kilde – og ikke minst morsomme 
menneskemøter. Overnatting i camper og på 
hotell. Fakta: Jomfrureiser (www.jomfrureiser.
no), 16. januar – 1. februar, fra  kr 32 600 pr 
pers.

6 EKSPEDISJON NAMIBIA
Ørkenvandring, safari, tyske kolonibyer 
og mer safari. Namibia er stort, men tynt 
befolket. Naturens kontraster og landets 
fascinerende historie er utgangspunkt 
for denne rundreisen som går innom 
både Namibørkenen, steinørkenen i 
Damaraland, safariparadiset Etosha, 
«Skjellettkysten» ved Atlanterhavet og 
hovedstaden Windhoek. Jambo tours 
støtter World Wide Fund for Nature 
(WWF) sitt arbeid i landet som ligger sør-
vest i Afrika, og forsøker å velge lodger 
hvis drift følger  WWFs kriterier. For at 
reisen skal gjør minst mulig avtrykk i Na-
mibias fantastiske, jomfruelige natur bor 
man på økologiske lodger og camper. 
Fakta: Jambo tours (www.jambotours.no), 
avreise fra mars til mai, priser fra kr 34900 
per person.

12 SYKKEL I ALBANIA
Det var lenge Europas mest lukkede land, 
men de siste årene har Albania framstått som 
et av Middelhavets mer spennende reise-
mål. Det betyr ikke at Albania er et klassisk 
ferieparadis. Jo, her finner du flotte strender, 
brukbare hotell og god mat, men siden in-
frastrukturen og særlig veiene omtales som 
noe av de dårligste i den vestlige verden, sier 
det seg selv at en ferie kan by på utfordrin-
ger. Akkurat det synes Knut Bjoraa er noe av 
sjarmen! Nordmannen som markedsfører 
seg som «Norges minste reisebyrå» driver 
Knuts Sykkelreiser, og Albanias brokete veier 
er ifølge Knut en perfekt tumleplass for aktiv 
ferie på to hjul. Fakta: Knuts Sykkelreiser, 1. - 9. 
mai. (www.knutssykkelreiser.no)

14 CRUISE FRA SVALBARD TIL NORGE
Det må ikke være langt unna for å bli eksotisk. MS Fram seiler fra Longyearbyen, via 80. 
breddegrad, til Bjørnøya og til slutt ned norskekysten i Hurtigrutens nye høstreise. Ferden 
starter med et helt rått eventyr på Svalbard, mens Bjørnøya er minst like enestående. Den 
lille øya er kjent for å ha den største konsentrasjonen av sjøfugler på den nordlige halv-
kule. Ferden går deretter inn i mer kjente farvann, og fra Tromsø seiler MS Fram sørover 
langs vår varierte kyst, med sjarmerende fiskevær og vakre fjorder – nok til å vekke den 
nasjonalromantiske reisefølelsen – fra Tromsø til Bergen.  MS Fram har for øvrig plass til 
200 passasjerer, noe som åpner for landgang på steder større skip ikke kommer inn til. 
Fakta: Hurtigruten (www.hurtigruten.no), avreise 17. september, pris fra kr 26 742 pr person. 

 30   REISELYST  09|2012



 32   REISELYST  09|2012   REISELYST  09|2012   33

A

20 SILKEVEIEN
Bare ordet gir vann i munnen til eventyrlyst-
ne globetrottere. Dette er noen av verdens 
viktigste handelsruter i historisk perspektiv. 
Silkeveien var mange veier: Denne turen 
starter i Almaty i Kasakhstan, og går til 
Kirgisistan med nomadenes land rundt Issyk 
Kul-sjøen, over Torugart-passet til Xinjiang i 
Kina – deretter til Taklamakan-ørkenen med 
Buddha-grotter og syngende sanddyner. 
Fakta: Sabra tours (www.sabra.no) arranger 
gruppetur med norsk reiseleder 19.6–7.7. Pris 
foreløpig ikke klar.

18 ØYHOPPING FRA TAHITI TIL HAWAII
Snakk om Stillehavsdrøm! Det blir kombina-
sjon av spennende kultur og avslappende 
transportdager over Stillehavet ombord på 
Pacific Princess, i cruiset som går fra Fransk 
Polynesia til Hawaii. Fra Tahiti går cruiset via 
Moorea til Bora Bora, deretter blir det fem 
avslappende dager i Stillehavet, før skipet 
ankommer Hawaii.  Her går cruiset innom 
fire av øyene: Big Island, Maui, Kauai og Oahu 
– alle svært forskjellige. Cruiset avsluttes i 
hovedstaden Honolulu. 
Fakta: Arrangeres av Escape (www.escape.no) i 
samarbeid med Bladet Motor, 8.-26. april, fra kr 
38 950 per person.

19 NOMADELIV I MAROKKO
Fra Agadir går kursen inn i det ukjente, gjen-
nom naturskjønne områder, oaser og små 
landsbyer og store sanddyner i ørken.  Her er 
huler, fuglereservat, dromedarmarked, Draa-
dalens utløp, laguner og fuglereservat. Er du 
av den aktive typen, venter sandbrettkjøring, 
ørkenvandring, og bading. Overnattinger 
sammen med ørkennomader, men også i ho-
tell, camp, nomadetelt i ørkenen, eller på og 
«homestays» i lokal familie. Reiserute: Agadir 
(eller Marrakech)- Sidi Ifni – Lagzira – Mirlift 
– Guelmim – Tan-Tan – Tarfaya – Esmara – Ti-
znit – Marrakech (el. Agadir) Fakta: Zbartravel 
(www.zbartravel.no) planlegger gruppereise i 
Sør-Marokko våren 2014.

17 KARIBISKE HØYDEPUNKT
Fra Florida til Colombia, via Mexico, Belize, 
Costa Rica og Panama: Dette er cruiset for 
den kresne! Med MS Celebrity Equinox som 
flytende hotell, får gjestene oppleve det 
beste av fastlands-Karibia. Den UNESCO-ver-
nede kolonibyen Cartagena er kanskje en 
av Latin-Amerikas vakreste og vennligste 
steder. At ferden også går innom Costa Ricas 
frodige jungel, til Belizes nydelige strender 
og den imponerende Panamakanalen (som 
for øvrig er 100 år i 2014) gjør at høydepunk-
tene ligger tett i tett. Fakta: Escape Travel 
(www.escape.no), 1.-15. mars 2014. Pris fra 
23 590.

16 TINDER OG TIDEVANN I COSTA RICA
Det tropiske vulkanlandet mellom Stilleha-
vet og Karibia er på størrelse med Danmark, 
og dermed en liten godtepose. Nå satser 
Hvitserk & Eventyrreiser på pionértur ti Costa 
Rica i februar, for å lære og ikke minst nyte; 
og i reiseselskapets ånd: Slite litt i fjellet 
utenfor allfarvei. Reisen går fra tinder til 
tidevann, via regnskog – og til slutt en ekspe-
disjon i Osa, Costa Ricas siste tropiske vill-
mark, hvor gjestene har tre dager til fots i et 
område den norske guiden bestemt mener 
er paradis på jord for en aktiv eventyrer. 
Fakta: Hvitserk & Eventyrreiser (www.hvitserk.
no), avreise 13. februar, fra kr 35 500.
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24 VERDENS ENDE I ARGENTINA
Patagonia er stort. Enormt stort! Området 
sør i Argentina og Chile omtales gjerne 
som Norges motsats i sør, men større og 
mektigere. Naturen er storslagen, vill og 
trolsk og tar pusten fra de fleste! Denne 
turen legger opp til en reise gjennom det 
sørlige Argentina og Chile med natur og 
dyreliv som tema – til lands og vanns.
Fakta: Sabra tours (www.sabra.no) arranger 
gruppetur med norsk reiseleder 21.10-2.11. 
Pris foreløpig ikke klar. 

25 KENYA TIL FOTS
Det er morsomt nok å kjøre rundt på savan-
nen, så er en såkalt «walking safari» er enda 
mer spennende. Uhuru arrangerer  «walking 
safari i private reservater», med 5 netter/6 
dagers i Olare Orok og Naboisho conservan-
cy. Det blir kombinasjon av safariøkter med 
landcruisere og til fots, tilpasset gjestenes 
ønsker, i små camper og god, gammeldags 
safaristemning. Fakta: Uhuru (www.uhuru.no), 
fra kr 18.900 pr person. Flyreise fra Norge til 
Kenya kommer i tillegg. 

21 SLETTELIV I MONGOLIA
De har arrangert togreiser gjennom Sibir i mange år, men nytt av året er KinaReisers 
«håndverkstog». Her blir det fokuset på tradisjonelt håndverk underveis, inkludert tre 
dager i Moskva med besøk på håndverksmarked og museum. I løpet av fire dager på 
Den transsibirske jernbanen fra Moskva til Ulan Bator i Mongolia kan du lære deg den 
gamle teknikken med nålbinding. I Mongolia er det duket for studie av lokale klesdrak-
ter, og bygging av en tradisjonell «ger». Her ute på slettene tilbringes flere dager for å 
oppleve nomadens dagligliv. Fakta: KinaReiser (www.kinareiser.no), 26. juli – 7. august. Pris 
på forespørsel.

22 TOPPEN AV AUSTRALIA
Det er langt til Australia, og landet er stort! 
Derfor er det best å ta seg god tid om du 
først reiser «Down Under».  Til høsten legger 
Australiareiser opp til en rundtur i Australia, 
hvor norsk reiseleder er med som guide. Her 
er attraksjonene mange og varierte, med 
«stopover» i Hong Kong som en eksotisk 
bonus. Vel framme på det australske konti-
nentet starter turen med deilige dager på 
solkysten nord for Brisbane, før korallrevenes 
vakre verden venter ved magiske Frasier 
Island. Deretter er Great Barrier Reef, Cairns, 
Ayers Rock og Sydney blant de mange stop-
pestedene på en lang og innholdsrik reise.
Fakta: (www.australiareiser.no). 22.10-10/11, 
pris fra kr 46 900 per person.

23 FULL RULLE I MEXICO
Mexico er stort, og veldig mye mer enn den 
turistvennlige solkysten på Yucatanhalv-
øya. Sykkelentusiastene i reisebyrået Expa 
lanserer nå en spennende reise på to hjul 
i Mellom-Amerika, med start i millionbyen 
Mexico City og avslutning i rolige Sayulite 
på Stillehavskysten. Dette er for mosjonister 
med eventyrlyst, og med dagsetapper på 
maks 8 mil behøver du ikke være topptrent 
for å bli med. Den aktive ferien går innom 
landsbyer i fjellområder så vel som ut til ko-
selige strander ved kysten. Fakta: Expa (www.
expa.no), 26.1-6.2, fra kr 22 100, fly t/r Mexico 
kommer i tillegg.
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