GLIMT AV VERDEN
DETTE NR I TALL

17

Vi har samlet vinterens 17
beste charterturer – fra vakre
Maldivene og spennende
Vietnam til eksotiske Marokko
og favoritten Thailand. Les mer
på side 32.

7000

Antall kilometer Amazonaselven
strekker seg fra Andesfjellene i
Peru til Atlanterhavet ved Brasil.
Vi har utforsket det colombianske
området på eksotisk safari, les
mer på side 114.

EVENTYREREN I
ANDESFJELLENE
Øyvind Wesseltoft lever av å ta med
eventyrlystne turister på reiser utenfor
allfarvei i Peru.

B

lant isolerte kollektivsamfunn i Andesfjellene er han bare kjent som «Don Øyvind».
Den eventyrlystne
Skien-mannen drar på
ekspedisjoner til fjell
som ligger over 6000
meter over havet, og er
lidenskapelig opptatt av
at kulturen til indianerstammer i Amazonas
skal bevares. Som turoperatør med fokus på mer enn de mest kjente reisemålene, har Øyvind Wesseltoft en arbeidsdag litt
utenom det vanlige.
– Selv om jeg i mange år har reist på kryss og tvers
i Peru, slutter jeg aldri å bli overrasket over landets
enorme naturlige kontraster, sier 53-åringen.

Sør-Amerika allerede som barn.
– Mystikken, det ukjente og det uoppdagede pirret
min nysgjerrighet. I 1990 reiste jeg som backpacker
til Peru og traff en flott ung peruansk dame som
arbeidet på landsbygda som jordmor. Jeg ble glad i
henne og i det peruanske folk, forklarer eventyreren.
Det ble altså kjærlighet ved første blikk. Sammen
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med Laura, og etter hvert to barn, har han siden
vekslet på å bo i Norge og i Peru.
– Nå bor vi i Lima på ubestemt tid. Coex Amazon er
ikke lenger et prosjekt. Det er blitt en livsstil, sier han.
SPENNENDE REISER. Peru er for folk flest mest

kjent for den hellige
inkalandsbyen Machu
Picchu og Titicacasjøen. For Øyvind og
Laura Wesseltoft er det
andre reisemål som er
mer spennende.
Med et bredt kontaktnett og inngående lokalkunnskap over det varierte landet, tilbyr han
reiser langt utenfor allfarvei. Det kan være alt fra
spreke fjellturer på hesteryggen inn i ukjente og
urørte deler av Andesfjellene, til jungelekspedisjoner i Amazonas.
– Mangfoldet i flora og fauna er enormt, sier Øyvind, som også var med som guide og tilrettelegger
for TV2-serien «Veien til Amazonas» for et par år
siden.
Selv om naturen er mektig og uendelig variert, er
menneskemøtene høydepunktet på Øyvinds reiser.
– Det er blide, åpne, hjelpsomme og ukompliserte mennesker. De får deg til å føle deg velkommen
og inkludert uansett hvem du er og hvor du kommer fra, påpeker nordmannen. ■

«DET ER BLIDE, ÅPNE,
HJELPSOMME OG
UKOMPLISERTE
MENNESKER»

BLE FORELSKET. Øyvind var nysgjerrig på

Øyvind Wesseltoft
(53) fra Skien er bosatt
i Lima, og arrangerer
rundreiser utenfor
allfarvei i Peru med reisebyrået Coex Amazon.

4

Antall glass med whisky før lunsj
på guidet mattur i Dublin. Mer
fra den spennende storbyen og
hva som rører seg på matfronten
finner du på side 44.

1000

År siden mãoriene kom til New
Zealand. Vi har møtt noen av de
som bor der i dag, samt utforsket
vakre fjorder, romantiske
vingårder og ulmende vulkaner
– med mer! Stort tema finner du
på side 64.

10

Prosent er den gylne regelen
for tipsing på ferie. Men det er
ikke alle steder det gjelder! På
side 103 har vi laget en oversikt
som gir deg triks til tips og driks
på ferie.
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