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Grand Canyon naturpark har et rigt dyreliv. 47 arter af reptiler er
observeret i parken. Blandt disse er adskillige øgler, blandt andre
gilaøglen, USA’s eneste giftige øgle. Der er fundet 23 arter af
slanger, og blandt disse 6 arter af klapperslanger. Men også skorpioner og giftige edderkopper, for eksempel den sorte enke, trives her.

Pris i løssalg 40,00 kr.

Rejseredaktør: Mie Petersen / rejser@k.dk
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0 Grand Canyon fik status som nationalpark i 1919. Dengang besøgte knap 40.000 folk kløften om året. I dag er det tal oppe på omkring seks millioner.
Husk, at varmen bider i Grand Canyon. Især når man kommer under kløftens overflade. Her kan solen være ekstra barsk. Tag godt med vand med på
vandreturen, da det ikke er muligt at genopfylde undervejs. – Foto: Cathrine Marie Nørgaard.

På tidens spor i storslåede
Grand Canyon

I 2010 åbnede The Trail of Time (tidens spor) langs South
Rim (sydkanten) af Grand
Canyon. Stisystemet fører de
besøgende gennem Grand
Canyons geologi og har en
længde på 4,56 kilometer.
Hver meter man går, svarer til
én million år af Grand Canyons geologiske historie. Her
kan man se på stenformatio-

Foredrag
der gør dig
klogere på livet
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De fleste besøger South
Rim, da North Rim (nordkanten) er lukket mellem 15. maj
og slutningen af oktober på
grund af sne. En af de nemmeste måder at ankomme til
South Rim på er med gratis
bus fra byen Tusayan, der ligger godt 11 kilometer uden for
parken.
Det er også i denne by, at
den populære IMAX-biograf
med filmen om Grand Canyons hemmeligheder kører.
Filmen er fra 1984 og giver et
lidt anderledes – og smukt –
indblik i menneskets historie
i Grand Canyon. Hovedfokus
er på den amerikanske John
Wesley Powell, der sammen
med sine mænd var den første til at rejse de godt 1600 kilometer på Green- og Coloradofloden fra Wyoming til
Grand Canyon i 1869.
Han var den første til at
kortlægge den ellers uudforskede kløft, og det krævede
tre af hans mænds liv i forsøget.
Man kan også tage bilen til
South Rim, men i højsæsonen kan det være umuligt at
finde en parkeringsplads.
Desuden er det nemmest at
benytte busruterne for at
komme rundt til udkigsposterne og vandreruterne i
parken. Og hvis man ønsker
mere af Grand Canyon end
blot det billedskønne, male-

Overnatning i Grand Canyon
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Grand Canyon er et sandt malerisk syn. Kløften, der er på
Unescos verdensarvsliste,
ligger i delstaten Arizona i
USA og tiltrækker omkring
seks millioner besøgende
hvert år. I februar kunne
Grand Canyon fejre 100 år
som nationalpark, men 100
år er ingenting i kløftens lange levetid.
Kløften er 446 kilometer
lang, op til 29 kilometer bred
og 1,86 kilometer dyb, og en
sådan størrelse gemmer på
mange hemmeligheder. For
eksempel er forskere ikke
helt enige om, hvor gammel
kløften er. Den gængse opfattelse lyder på seks millioner
år, men i de seneste år har
forskere fundet beviser, der
tyder på, at kløften – eller i
hvert fald dele af den – blev
dannet for 70 millioner år siden.
Det syn, der møder besøgende i dag, skal man dog
takke Coloradofloden for. Siden den begyndte at løbe
gennem kløften for seks millioner år siden, er kløften blevet bredere og dybere.

ket, hualapai-folket og endelig navajo-folket i og omkring
Grand Canyon. Sidstnævnte
stamme var den sidste til at
ankomme til Grand Canyon
og er i dag er den største indianerstamme i USA.
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ner og forskellige udstillinger, der forklarer, hvordan
kløften og dens sten er blevet
formet over tid – og nyde
storslåede udsyn over kløften
imens.
Grand Canyon har været
hjem for mennesker i 12.000
år. Dengang var det jægere og
samlere, der boede i kløften,
mens landbruget ændrede
folks måde at leve på omkring år 500 e.Kr. For 1200 år
siden, omkring år 800 e.Kr.,
indtog de såkaldte puebloindianere Grand Canyon, og de
boede i små og store landsbyer i huse lavet af sten. Deres
kulturelle levn kan stadig ses
i området i dag: Der er blevet
fundet omkring 4000 steder
med levn fra pueblokulturen
i parken, herunder Tusayanruinen bygget i år 1185. For
personer interesseret i amerikansk historie og arkæologi
kan stedet, der kræver en lille
køretur, være et besøg værd.
Puebloindianerne forlod
Grand Canyon i begyndelsen
af år 1200. De flyttede østpå,
og i dag fører deres efterkommere, det såkaldte hopi-folk i
Arizona og zuni-folk i New
Mexico, deres traditioner videre.
Flere folk flyttede til Grand
Canyon, efter puebloindianerne forlod stedet. I
1300-tallet ankom stammen
cerbat, og efterkommere heraf, havasupai, bor faktisk stadig i Grand Canyon i landsbyen Supai, der er den mest afsides beliggende by i USA (og
den eneste by, hvor posten
fragtes til og fra med muldyr). Det er muligt at besøge
havasupai-folket, hopi-fol-

3 3Der er desuden flere hoteller og motellignende hytter langs
South Rim og en enkelt på North Rim. På South Rim er det 100 år
gamle El Tovar det mest legendariske hotel, som kan prale af at
have haft besøg af gæster som den amerikanske præsident
Theodore Roosevelt og videnskabsmanden Albert Einstein. Men
der findes også billigere alternativer, for eksempel Yavapai
Lodge, som er parkens største hotel.
3 3Alternativt findes der flere overnatningsmuligheder lige uden
for parken, for eksempel i byen Tusayan, hvorfra der er en gratis
shuttlebus ind i parken. Husk at købe adgang til parken, inden
du sætter dig ind i bussen.

riske udsyn fra oven, bør
man tage turen nedad. Der er
flere ruter at vælge imellem,
og nogle af dem kræver mere
end blot en enkelt dag at gå
til ende. Men pas på solen:
Temperaturen er en helt anden nede i kløften end oppe,
og den kan være bidsk.
Ønsker man at gå hele vejen til bunden af kløften og
tilbage igen, er de mest populære vandreruter Bright Angel-ruten og South Kaibab-

Tag med Kristeligt Dagblad og Felix Rejser til store oplevelser
i Istrien den 23. juni - 3. juli 2020

Omkring seks millioner gæster besøger hvert år Grand Canyon i Arizona. Et specielt stisystem
fører besøgende gennem Grand Canyons geologiske historie
AF CATHRINE MARIE
NØRGAARD

Passionsspil i Oberammergau
og kultur i Istrien

ruten fra South Rim eller
North Kaibab-ruten fra North
Rim. Langt de fleste nyder
dog godt af de mange endagsvandreture i parken og
slutter dagen af med et førsteklasses udsyn over klipperne fra udsigtspunktet
Mather Point med solnedgangen som kulisse. Her kan
man se kløftens matte farver
blive rød-blå, mens solen
langsomt takker af for
J
dagen.

Det er kun muligt hvert 10. år at opleve
det unikke passionsspil om Jesu lidelseshistorie i den lille by Oberammergau
i det sydlige Tyskland.
I juni 2020 byder muligheden sig igen for
os. Efter den storslåede oplevelse kører
vi til Opatija i Kroatien, hvor vi skal opleve nogle af landets naturskønne perler.
I Istrien besøger vi byen Pula, hvis vartegn er det store romerske amfiteater.
I den enestående naturpark i Plitvice
bruger vi god tid på en stille og rolig
vandretur blandt smukke søer, imponerende vandfald og parkens fascinerende
plante- og dyreliv. Senere besøger vi de
berømte Postojna-grotter i Slovenien.
Velkommen til en spændende kulturrejse med hovedfokus på det unikke passionsspil i Oberammergau og med kultur
og natur i Istrien.
Tilmelding og program på telefon 75 92 20 22
Læserrejsen finder sted den 23. juni - 3. juli
2020 og koster 14.575,- kr. pr. person i delt
dobbeltværelse med bad og toilet. Tillæg
for enkeltværelse, begrænset antal. Prisen
inkluderer 4-stjerners turistbus, billet til
passionsspillet, halvpension samt frokost i
Oberammergau på spilledagen, tekstsammendrag på dansk, udflugter og entreer
ifølge program. Rejseledere er Margit og Erik
Bach Pedersen, tidligere efterskole- og højskoleforstanderpar. Yderligere oplysninger
og udførligt program fås hos Felix Rejser på
telefon 7592 2022.

Læs mere på

Program den 23. juni til den 3. juli 2020
Dag 1: Afrejse. Overnatning i Midttyskland.
Dag 2: Ankomst, indkvartering og middag.
Dag 3: Hele dagen i Oberammergau
med passionsspil.
Dag 4: Fra Oberammergau gennem
Dolomitterne til indkvartering ved Opatijas riviera i fem nætter.
Dag 5: Opatija med udflugter. Naturparken Plitvice. Istrien rundt med Pula og
Rovinj.
Dag 6-8: Opatija.
Dag 9: Besøg i drypstenshuler i Postojna, Slovenien. Overnatning i Sydtyskland.
Dag 10: Hjemrejse med middag og overnatning i Midttyskland.
Dag 11: Ankomst.

Pris fra: 14.575,-

www.k.dk/oberammergau
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Vores eksperter oplever en stadig stigende efterspørgsel på frimærker, breve og postkort
samt mønter, medaljer og pengesedler. Vi har en bred, international køberskare, og hvem
ved – måske sidder den rette samler et sted derude og søger efter lige netop din samling?
For yderligere information, kontakt venligst:
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Frimærker: Torben Ringtved på 8818 1225 / tr@bruun-rasmussen.dk
Mønter: Anders Gudmundsson på 8818 1205 / ag@bruun-rasmussen.dk
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