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Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Azerbaijan
Mellem Vesten og Orienten

11 dage • 14.400 kr.
14. til 24. maj

Armenien – Nagorno
Karabach – Georgien

15 dage • 16.400 kr.
3. april • 17. september

Georgien
Kultur og vandreferie

11 dage • 12.400 kr.
12. juni • 17. juli

Iran - Armenien - Georgien
Fra Teheran til Tbilisi

16 dage • 18.900 kr.
2. til 17. april

GEORGIEN

Vi har et stort udvalg af rejser i Kaukasusområdet, rige på oplevelser, natur, historie og kultur:

Georgien med Svaneti
Overvældende natur i et land med helt særligt sprog og historie. Vi oplever Svaneti-
området, med unik natur og gamle traditioner. Byen Ushguli med de mange middel-
alderhuse. Vi oplever det charmerende område omkring Kutaisi, den georgiske 
gæst  frihed og besøger de særlige vinkældre og smager den karakteristiske georgi-
ske vin. Byrundtur i Tbilisi, med brostengader og gamle huse med træbalkoner.
10 dage • helpension • fra 10.900 kr • afrejse: 4. juni • 11. juni • 16. juli m.fl

Enestående landskaber ved Ararates bjerg. Ældgamle kirker og klostre på randen 
af dybe kløft er. Hovedstaden Yerevan har sydlandsk stemning og det forbløff ende 
kunstmuseum ”Armeniens hæng ende haver”. I Kaukasus-bjergene ligger Tatev-
klostret dramatisk og har verdens længste kabelbane. En særlig oplevelse er de 
lækre måltider: Pragtfulde frokoster – i privat hjem, i familiehave og i klippehule.
8 dage • halvpension • fra 9.900 kr • afrejse: 6. apr • 1. maj • 13. juli • 5. september m.fl.

Armenien

med
rejser i

Georgien

20 år

Den store Kaukasusrejse
Azerbaijan-Georgien-Armenien. Vi lægger ud i Azerbaijans hovedstad Baku med art 
nouveau arkitektur samt Alfred Nobels hus. Den ene dag spiser vi frokost hos en 
lokal familie i Azerbaijan. Og næste dag på et georgisk landsted. Eft er en afstikker 
til bjergene 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

Kirker, klostre og natur i to ældgamle kristne lande. Hovedstaden Yerevan har museet 
”Armeniens hængende haver”. I Armenien har vi udsigt til Ararats bjerg fra klostret 
Khor Virap. Udsigterne er formidable fra Georgian Military Highway, som er lovprist 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 m.fl.

Georgien og Armenien

CATHRINE MARIE NØRGAARD 
SKRIVER FRA JAPAN

rejser@k.dk

Det siges, at Kyoto er Japan i 
en nøddeskal. Det er storby-
en med hang til de traditio-
nelle dyder, et center for kul-
tur og historie. Imponerende 
helligdomme, smukke haver, 
spændende butikker, lækre 
restauranter – og ikke mindst 
gamle templer. Elsker man 
templer, er det her, man skal 
tage til: med over 1600 af 
slagsen er der nok at vælge 
imellem. 

Tenryu-ji-templet er et 
must for dem, der er nysgerri-
ge på japansk zenbuddhis-
me. Templet ligger for foden 
af Arashiyama-bjergene 
i vest i distriktet af samme 
navn. Stedet tiltrækker turi-
ster, der kommer for at tage 
billeder i og af den bagved-
liggende bambusskov. Men 
det er en fejl, hvis man ikke 
giver sig selv tid til at opleve 
templet og den tilhørende ha-
ve. 

Tenryu-ji betyder ”templet 
for den himmelske drage” og 
er et gammelt zen-tempel 
bygget i 1339. Faktisk var det 
selvsamme område, som 
templet ligger på, hjemsted 
for Japans første zen-tempel, 
Danrin-ji, der blev opført i 
det niende århundrede. Zen-
buddhismen er en af de stør-
ste religioner i Japan, og den 
er baseret på siddende medi-
tation, der kan føre til gud-
dommelig indsigt. Tilhænge-
re af religionen stræber efter 
at leve i nuet og uden håb og 
frygt. 

Som de fleste andre temp-
ler i Japan har også Tenryu-ji 
været brændt ned adskillige 
gange. Senest i 1864, og det 
betyder også, at de nuværen-
de bygninger ikke er ældre 
end den såkaldte Meiji-perio-
de fra 1868 til 1912. Til gen-
gæld er landskabet i haven 

med navnet Sogenchi bag 
templet et af de ældste i Ja-
pan: Strukturen er den sam-
me, som da den blev designet 
i det 14. århundrede af zen-
buddhistmunken Muso Sose-
ki. I 1994 blev haven og temp-
let udnævnt til at være på 
Unescos verdensarvsliste.

Når man ankommer til temp-
let, kan man vælge at købe 
billet til haven eller til både 
haven og templet. Det kan 
sagtens betale sig at gøre 
begge ting, hvis man har lyst 
til at få en fornemmelse af 
den ro, som et zen-tempel be-
sidder, selvom det summer 
med mange turister. Men den 
ultimative zen-stemning fin-
der man ikke, medmindre 
man søger efter den, og det 
kan, trods de mange turister, 
godt lade sig gøre i templet. 
Det sker hver anden søndag 
om morgenen, dog ikke i fe-
bruar. 

Meditationen er gratis at 
deltage i og foregår fra klok-
ken 9 til 10 og efterfølges af 
en zen-prædiken – på ja-
pansk, vel at mærke.

På en travl dag er haven ty-
pisk mere zen end templet. 
Her har lydene det med at 
forsvinde i nærværet af bu-
ske, træer og dammen. Stisy-
stemet fører besøgende rundt 
i havens smukke krinkelkro-
ge og videre hen mod en ud-
gang, der leder hen til Ara-
shiyamas kendte bambussti. 
Her kan man passende tage 
billeder blandt alle de andre 
turister, som står blandt me-
terhøje bambustræer på hver 
side. 

Vil man være rigtig med på 
moden, bør man iføre sig en 
lejet kimono. Både her og ved 
Kyotos andre templer vrimler 
det med turister, især kinesi-
ske, der render rundt i kimo-
noer i alverdens mønstre og 
tager billeder af sig selv og 
hinanden.  

Historie og skønhed  
i Kyoto
Kyoto i Japan er både en moderne storby og et center for traditioner  
og kultur. Byen har over 1600 templer

Der er sjældent et menne-
sketomt øjeblik i bambussko-
ven, men gør alligevel dig 
selv den tjeneste at følge sti-
en gennem skoven, til stien 
deler sig. 

Følg skiltene til højre ned 
til Saga station og køb en bil-
let til Sagano-toget, også kal-
det det romantiske tog. Køber 
du en enkeltbillet, er det mu-
ligt at tage et almindeligt tog 
tilbage til Kyoto på den an-
den side.

Toget kører frem og tilbage 
mellem Saga station og Ka-
meoka station omkring otte 
gange mellem klokken 9 og 

17 hver dag. Turen er ikke ret 
lang – blot lidt over syv kilo-
meter – men med en fart på 
25 kilometer i timen kan man 
se frem til en 25 minutters 
scenisk køretur gennem bjer-
gene. 

Vil man gerne have mulig-
heden for at tage billeder af 
udsigten, anbefales det at gå 
efter en plads i togets højre 
side (hvis man står på ved Sa-
ga station). Spørg efter det, 
når du køber billetten. Så er 
man sikker på at have kløften 
og den betagende udsigt ved 
sin side under det meste af 
turen.                                              J

Populære templer i Kyoto
` Kinkaku-ji-templet, også 
kaldet ”Guldpavillionen”. Her er 
det svært at undgå en kæmpe 
menneskemængde, men vil du 
alligevel forsøge, anbefales det 
at komme så tidligt som muligt 
eller sidst på eftermiddagen, 
lige inden templet lukker. 
` Kiyomizu-dera-templet, der 
har en storslået beliggenhed på 
Mount Otowa i Kyoto. Fra temp-
let kan man nyde en betagende panoramisk udsigt ud over 
Kyoto, og selve området omkring templet er også værd at udfor-
ske. 
` Fushimi Inari-templet ved foden af Inari-bjerget er dedikeret 
til gudinden for ris og velstand, Inari. Her er opført 10.000 meget 
fotogene, røde tempelporte, såkaldte torii-porte, hele vejen op 
ad bjerget.   
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0Sogenchi kaldes haven ved templet, og strukturen i landskabet stammer fra det 14. århundrede og er ældre end temp-
lets bygninger, der er brændt ned flere gange. – Begge fotos: Cathrine Marie Nørgaard.

0Sagano-toget, kaldet det romantiske tog, er en perfekt 
måde at sætte sig tilbage og nyde japansk natur på. Toget 
findes ikke langt fra Tenryu-ji-templet og fører langsomt 
passagerne syv kilometer gennem smukke bjerge.
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