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DIN GARANTI FOR 
STORE OPLEVELSER

Vi elsker at rejse! Og vi elsker at 
dele vores rejseoplevelser med 

jer. Vi lytter, planlægger og tager 
hånd om alt det praktiske, så du kan 
læne dig tilbage i flysædet med ro i 

sjælen og glæde dig til en velplanlagt 
ferie. Vi er medlem af DRF, dækket 

af Rejsegarantifonden, og du er 
naturligvis omfattet af loven om 

pakkerejser, når du køber en 
rejse hos os.

LÆR OS AT KENDE
Vil du have inspiration til din 

næste drømmerejse? Tilmeld dig  
vores nyhedsbrev på vores hjem-
meside og få konkurrencer, gode 

tilbud og nye rejser leveret direkte 
til din indbakke. Gå også gerne på 

Facebook og Instagram, hvor vi deler 
ud af vores oplevelser fra rejserne. 

Så står du i første parket til at  
opleve verden med os!
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Kære læser

I den forgangne sommer havde jeg glæden af at deltage på vores første rundrejse til 
Færøerne – og det var fantastisk! Ikke alene var det naturmæssigt en enestående 
oplevelse, men på vores rejse formåede vi også at komme et spadestik dybere i forstå-
elsen af den færøske kultur, samfundet og befolkningen gennem private besøg, gode 
rejsefæller og en meget dygtig og engageret rejseleder. 

Stjernegaard har traditionelt været et rejsebureau med speciale i oversøiske destinatio- 
ner. Det er vi stadigvæk, og vi glemmer ikke bare vores metier. Men på det seneste har 
vi tilføjet en række europæiske rejsemål. Specielt stolte er vi af vores nordiske rejsemål, 
som har vakt berettiget interesse. Vi har overført vores erfaringer med rundrejser i 
mindre grupper med dansk rejseleder til rigtig mange europæiske destinationer, som vi ved har meget at byde på.

I det inspirationsmagasin du sidder med, har vi lagt os i selen for at præsentere de allerbedste af vores Europarejser, 
og jeg er overbevist om, at du blandt disse rejser kan finde netop den, du og din familie drømmer om. Det kan være 
som en del af en rundrejse eller en individuel rejse. Når du vil læse mere om de enkelte rejser, kan du gøre det på 
vores hjemmeside, hvor du også kan downloade dagsprogrammet for den rejse, du er interesseret i.

Vi mærker en stigende interesse for at rejse. Covid-19 har afholdt de fleste fra at rejse i både 2020 og 2021, så der er 
givetvis et opdæmmet rejsebehov. At danskerne gerne vil rejse, ved vi fra en større undersøgelse, vi lavede blandt 
vores nyhedsbrevsmodtagere. Her svarede 81%, at de forestillede sig at rejse indenfor de næste 12 måneder, og 
95% svarede, at deres fremtidige rejsebudget ville være uændret eller øget. 

Vi er naturligvis af den overbevisning, at en rejse skal bookes gennem et rejsebureau. Det sparer dig for megen 
tid, og det sikrer dig, at du får valgt de rigtige flyselskaber, hoteller og oplevelser. Og har du valgt en rundrejse 
med vores danske rejseledere, så er der garanti for, at du kommer til at opleve noget ud over det sædvanlige og 
kommer beriget hjem. Ligesom jeg selv erfarede på rejsen til Færøerne. Og sidst men ikke mindst så er du gennem 
pakkerejseloven garanteret dine penge retur, hvis noget skulle gå galt.

Verden er vidunderlig, og den ligger derude og venter på at blive udforsket. I magasinet finder du masser af ferier 
med oplevelser, og jeg er sikker på, at det vil vække rejselysten. Lad dig inspirere og lad os hjælpe dig på vej til den 
næste drømmerejse.

God læselyst 

Per Møller Jensen
Administrerende direktør

Verden er 
vidunderlig
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RUNDREJSER MED 
DANSK REJSELEDER

Små grupper á 10-25 deltagere, 
minimeret transport og udflugter 

inkluderet. Velplanlagte rundrejser i 
selskab med dansk rejseleder.  

INDIVIDUELLE 
REJSER 

Oplev verdens vidunderligheder på 
en veltilrettelagt rejse. Skræddersy 
eller tilpas din rejsedrøm med fuld 
sikkerhed og garanti for kvalitet.

KRYDSTOGT MED 
DANSK REJSELEDER

Bo i de bedste kahytter til gode 
priser hos vores foretrukne rederier. 

Krydstogter til hele verden - med 
dansk rejseleder eller på egen hånd.

Europa
Fra Nordens kolde gys til Sydens charme
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Her er Stjernegaard!
Vi er et rejsebureau med store ambitioner. Vi udvikler kun rejser til lande, vi kender 
indgående, og vi stræber efter at have Danmarks højeste kundetilfredshed og 
bevare den personlige kontakt med vores gæster. Vores vigtigste ambition er 
utvivlsomt, at du får så fantastisk en oplevelse, at du gerne vil rejse med os igen.

I mere end 30 år har vi sendt eventyrlystne danskere ud i den store verden. Fra 
Nilkrydstogtet i Egypten, til de historiske Vestindiske Øer og livsnyderdrømmen 
på Bali. Vi lægger et stort arbejde i at udvikle vores egne rejser, og vi bliver aldrig 
færdige med at forny os selv og vores repertoire. Vi arrangerer både rundrejser  
med dansk rejseleder til det meste af verden, individuelle rejser til storby, strand 
eller uspoleret natur samt krydstogter til alle verdensdele.

Vores rundrejser bliver ledet med sikker hånd af nogle af Danmarks bedste 
rejseledere, der er eksperter på netop deres destinationer. De formidler og 
engagerer vores gæster på et exceptionelt højt niveau og sikrer, at alle vender 
beriget hjem fra rejsen. Vi rejser kun i små grupper på minimum 10 og maksimum 
25 deltagere for at bevare den nære relation og skabe de bedste forudsætninger 
for rejseoplevelsen.

Rejser du på en individuel rejse, er opgavefordelingen helt klar: vi tager os af 
alt det praktiske med transport, hotel og fly, mens du tager dig af de fredfyldte 
øjeblikke og store oplevelser. Du kan naturligvis finpudse rejsen eller skræddersy 
din helt personlige, så du på bedste vis sanser verden, som du ønsker.

Vi er stolte af at have en meget høj kundetilfredshed, hvor 90% af vores gæster 
klart vil anbefale os. Det forpligter og får os til at anstrenge os endnu mere. Vi 
evaluerer alle rejser nøje – blandt andet på baggrund af vores gæsters erfaringer.

Vi har til huse på Folke Bernadottes Allé i København i den smukke, gamle 
fragtterminal ved Østerport Station, hvor du til enhver tid er velkommen til at 
svinge forbi til en kop kaffe og en snak om drømmerejsen eller til et af vores 
mange rejseforedrag. Vi glæder os til at se dig på kontoret – eller på et af verdens 
vidunderlige rejsemål!

Fremragende

Baseret på mere end 1.480 anmeldelser
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Her er vores
Europa

Vi gør tingene lidt anderledes. Glem alt om tætpakkede strande og turistfælder. Med 
Stjernegaard kommer du langt ud i Europas afkroge og stifter bekendtskab med det helt særlige.

DET SKOTSKE HØJLAND
Vi udforsker Højlandets hjørner 
med mytiske slotte, søuhyrer og 
smuk natur. Dyk ned på side 20.

FÆRØERNES UDKANT
Vandfald, der fosser ned i havet, bygder i 
mikroformat og langsom livsstil. Læs mere på 
side 35 - Velkommen til!

EN TIDSLOMME PÅ SARK
Bliv sat tilbage i tiden og oplev 
naturen på Sark, den mindste af 
Kanaløerne. Se side 30.
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TÆT PÅ JORDENS INDRE I ISLAND
Oplev Østfjordene, vandfaldene og de 
termiske oaser langt ude i Islands natur. 
Læs mere om Norden på side 32.

PORTUGALS VINLAND
Udforsk Dourodalens magi til fods eller  
på cykel og gå på opdagelse i portvinens 
verden. Rejser til Portugal fra side 8.

TEMA I VORES EUROPA

HISTORISKE VINGESUS PÅ BALKAN
Dyk ned i historien om Alexander den Store og 
gå på eventyr i middelalderbyer på side 22. 

EVENTYRLIGE AZORERNE
Eksotisk, råt og bragende intenst. Tag med til 
Europas eventyrland midt i Atlanten. Se bagsiden!
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Af Mads Holst, Tekstforfatter Stjernegaard

En dans på druer
Dourodalens portvin

Jeg har besøgt Dourodalen i jagten på de bedste oplevelser i det nordlige Portugal. Naturen 
er klædt i solskin, og mellem vinterrasserne finder jeg en vingård, der fanger min  

opmærksomhed. Læs med her og forstå hvorfor!

REPORTAGE
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”Højre, venstre, højre, venstre. Én frem! Igen!” befaler Miguel 
fra dybet af granitbassinet. Her er hverken tale om moderne 
dans eller militærøvelser. Virkeligheden ligger måske et sted 
midt i mellem. Jeg er på vingården Quinta da Roêda i hjertet af 
Dourodalen, Portugal. Miguel Campos bestyrer gården, og det er 
ham, der viser, hvordan vindruerne fodpresses i store granitkar. 
Det er godt nok ikke høsttid endnu, og derfor er bassinet tomt, 
men til oktober vil fire mænd danse kædedans i timevis, indtil 
skind, kerner og druekød er presset til most. Heldigvis har Migu-
el et par flasker klar i gårdbutikken. Han skænker, vi smager!

DOURODALENS DRAMATURGI
Portvin stammer kun herfra. Fremstillingen ligner den fra 
almindelig bordvin, men portvinen er helt sin egen. Vinen vokser 
i terrasser fra floden og op ad dalens skråninger. Pletvist skyder 
en hvidkalket landsby op i bakkerne. Hvordan husene, som er  
broderet ind i det stejle landskab, besejrer højdemeter og tyngde- 
kraft må være op til fantasien.

Jorden er stenrig og historisk ufremkommelig. Sat 
sammen med de høje temperaturer og sporadiske 
nedbørsmængder er det næsten kun vin og oliven, 
der kan gro her. Jeg ser det i landskabet, hvor vin-
rankerne danner stribede mønstre med prikkede 
oliventræer som brydningspunkt. Distriktet er en af 
verdens ældste vinregioner, og de ældste stokke er 
fra 1916. Området er UNESCO-beskyttet kulturarv, 
og det er let at forstå hvorfor!

TORNEROSESØVN PÅ FAD
Druerne skal håndplukkes, og i høstsæsonen kaldes 120 ekstra 
mand på arbejde på vingården. For bare tre år siden opdagede 
Miguel og holdet en helt ny sort, så gården nu er oppe på hele 25 
forskellige sorter. Måske en kommende klassiker?

Når først druerne er fodpresset, skal mosten gære i et døgn eller 
to, inden druesprit eller brandy tilsættes for at stoppe gæringen. 
Mosten lagrer på træfade, og det er her, portvin overordnet set 
deler sig i to genrer: Ruby og Tawny. Ruby er enkeltårgange, 
der lagrer på fad i 2-3 år for at blive tappet og lagret på flaske i 
stedet. Tawny lagrer i længere tid på mindre egetræsfade, har 
en brunlig nuance og bærer præg af nødder og karamel, mens 
Ruby er rubinrød og frugtig. 

Den lange tornerosesøvn foregår i portvinshusene i Gaia ved 
Porto. Der er for varmt i Dourodalen, men vingårdene har som 
regel lidt egetræsfade og tønder stående for charmen. Jeg 
nyder sidste tår af en 10-års Tawny i skyggen af et appelsintræ, 
før jeg stikker hovedet ind til tønderne. Den tunge, søde duft slår 
med det samme og minder om et bageri. Snart skal også disse 
tønder til portvinshusene i Gaia for at puste ud.

FRA SOLSKIN TIL SOMMERDRINK
På Quinta da Roêda fremstiller Croft også Pink Port, en relativt 
ny genre opfundet til havefesten. Med brusende tonic, mynte fra 
haven og frisk appelsinskal serveres Pink&Tonic på den skygge-
fulde pergola under taget af blåregn. Iskold. 

”Hvor længe kan en åben flaske holde sig?” spørger jeg over 
den smukke drink. Den bliver ikke for gammel, griner Miguel og 
tager en tår, indtil jeg kommer til at sammenligne drinken med 
det unævnelige: ”Glem alt om gin!” udbryder Miguel. Her drikker, 
taler og tænker vi kun portvin! 

”Højre, venstre, højre, 
venstre. Én frem! Igen!”, 

 befaler Miguel

TEMA I REJSER TIL PORTUGAL

Miguel Campos er bestyrer på vingården Quinta da Roêda
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PRAGTFULDE PORTUGAL
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 9 DAGE

UNESCO’s kæledægge
Vi har strikket de største oplevelser sammen fra Porto og Dourodalen i nord til Lissabon i syd. 
Vi følger den stolte arkitekturarv langs borge, klostre og pudsede byhuse, lader os overvælde af 
maleriske landskaber og smager på landets stolte traditioner. Dourodalen er et UNESCO- 
beskyttet vindistrikt, hvor floden snor sig kælent gennem det frodige landskab med vinterrasser 
og olivenlunde. I Fátima bryster den ikoniske pilgrimskirke sig af et UNESCO-emblem, ligesom 
bykernen i Guimarães har fundet vej til den bevaringsværdige liste. Vi nærstuderer det hele på 
rundrejsen med afslutning i Lissabon, Europas måske mest charmerende hovedstad. 

Vi har kræset for overnatningerne
Vi overnatter to nætter hvert sted: Porto, Douro, Ourém og Lissabon. Det sikrer et 
behageligt tempo for rejsen, så vi kan nyde de lange aftener på vingården eller tag-
terrassen i Porto. Vi bor enten i hjertet af byen eller i total stilhed i den billedskønne 
natur. I Ourém bor vi på pousada, en historisk bygning fra middelalderen, med udsigt, 
pool og egen restaurant. 

PORTUGAL

SPANIEN
Lissabon

Dourodalen

Ourém

Porto

Braga
Guimarães

Coimbra

Fatima

Cabo da Roca
Sintra

Fra kr. 13.990

 Unikke overnatninger på vin-
 gård og historisk pousada
 To hele dage i Dourodalen med  
 vinsmagning, landfrokost, sejl-  
 og togtur
 Besøg i historiske portvinshuse  
 i Gaia ved Porto
 Storbycharme i  Lissabon
 Arkitektur i verdensklasse

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

”

Kan tydeligt mærke, at
guiderne brænder for at give os 

de bedste oplevelser.
Henning, Børkop
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TEMA I REJSER TIL PORTUGAL

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

PORTUGAL & SPANIEN – DET SKJULTE  
PORTUGAL FRA LISSABON TIL SEVILLA
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 9 DAGE

Det bedste fra Den Iberiske Halvø
Mød det autentiske Portugal, hvor naturen er uberørt og  
traditionerne højt respekterede. Vi har et døgn
i Lissabon, inden vi fortsætter til Alentejo. Vi 
har to overnatninger på hhv. Atlanterhavs-
kysten og Algarvekysten, inden vi krydser 
grænsen til Spanien til to hele dage i 
Sevilla med tapas og sherry.  SPANIEN

PORTUGAL

Lissabon
Évora

Vila Nova de Milfontes

Tavira
SevillaFra kr. 15.990

PORTUGAL – DET SKJULTE PORTUGAL 
FRA LISSABON TIL ALGARVE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 9 DAGE

Storbycharme og landlig idyl
Kombiner det fortryllende storbyliv i Lissabon med den 
langsomme charme i landdistriktet Alentejo, det uspolerede 
Portugal. Vi besøger en vingård og frugtplantager, 
inden vi vandrer langs Fisherman’s 
Trails ved Atlanterhavet og fortsæt-
ter til den solrige Algarvekyst med to 
’fridage’ undervejs. 

PORTUGAL

Lissabon
Évora

Vila Nova de Milfontes

Tavira

SPANIEN

Fra kr. 13.990

PORTUGAL – DOURODALEN PÅ TO HJUL
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 7 DAGE

Naturens scenekunst
Gør dig fortjent til vingårdsbesøg, klar stjernehimmel og 
fantastiske udsigtsposter på cykelrejsen gennem Dourodalen 
fra den spanske grænse i øst til Porto ved Atlanterhavet. Vi ser 
Douro fra alle vinkler, vi cykler, sejler på floden og  
tager toget undervejs. 5 picnicfrokoster
og to hjemmelavede middage er 
inkluderet på hyggelige restauranter 
eller charmerende landsteder.

SPANIEN

Miranda 
do DouroVila Flor

Cambres,
Peso da Régua

Porto Torre de Moncorvo
Sabrosa

PORTUGALFra kr. 13.990

AZORERNE – FARVERNES ØRIGE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 10 DAGE

Urskov, vulkaner og boblende undergrund
Naturen ved Europas absolutte forpost overstiger fantasien. 
Faretruende klipper møder bløde dalstrøg og tropiske blom-
ster. Ferskvandssøer i vulkankratere på toppen og geotermisk 
energi i undergrunden. Rejsen til midten af Atlanterhavet 
runder fire af de skønneste øer og er en ’kulturaktiv’-
rejse med vandreture i 
det fortryllende og helt  
unikke vulkanlandskab.

Faial
Pico

São Jorge

São miguel

AZORERNE

Fra kr. 15.990
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Rejs på egne eventyr 
Skræddersyede rejser og succesfulde rejseforslag

Den individuelle rejse er til dig, der vil opleve verden på dine præmisser. Til dig der vil på 
familieferie, kærestetur, solorejse eller står for vennegruppens årlige udlandseventyr. Du 
bestemmer selv tempoet, oplevelserne og prisniveauet og kan lade dig inspirere af vores 

velprøvede rejseforslag, som naturligvis kan tilpasses efter netop dine ønsker. 

GUIDE

På elcyklen indtager du let de historiske bydele i Lissabon.
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DET FRIE VALG
Du følger din egen rytme og har selv bestemt rejsens melodi. 
Udflugterne har du selv valgt til, og du styrer, om der skal være 
ekstra tid på stranden eller i storbyen. Når du rejser på egen 
hånd med Stjernegaard, er valget dit, men du er naturligvis  
aldrig helt alene! Du har altid Stjernegaard i ryggen, uanset om 
du benytter dig af et af vores mange forslag til individuelle  
rejser, eller om vi har skræddersyet en helt særlig rejse til dig.

Vi er specialister i en række udvalgte lande over hele verden. Vi 
har de bedste samarbejdspartnere ude på destinationerne, som 
vi stoler på og evaluerer nøje. Det betyder, at vi kan skræddersy 
rejser og sikre gennemført kvalitet til attraktive priser.

DRØMME TIL SALG
Ét mål overskygger alt, hvad vi gør i Stjernegaard. Vores gæster 
skal have så gode rejseoplevelser, at de foretrækker at rejse 
med os næste gang. Hos os får du præcis den rejse, du drøm-
mer om, og hvad end drømmen kredser om strandferie, familie-
ferie eller eventyret i naturen, finder du den hos os. 

Oplev verden på en fast tilrettelagt rejse 
med vores store erfaring som grundlag. 
Vi har mere end 150 rejseforslag til det 
meste af verden, og hver en tur er planlagt 
med store oplevelser for øje. I Europa kan 
du rejse på individuelle rejser til Portugal 
og Grønland, to meget forskellige men 
fantastiske rejsemål. Til fælles har de dog 
et utroligt natursceneri og en unik levevis. 

Vores individuelle rejser til Grønland deler sig i to: sommer- og 
vinterrejser. Måske går din drøm på arktisk sommer, midnatssol 
og sejlture i Isfjorden mellem changerende isbjerge. Måske er 
nordlysets himmeldans det naturfænomen, du altid har villet op-
leve. Rejs til Rigsfællesskabets største medlem i vinterhalvåret 
og se lyset med egne øjne!

Foretrækker du sydeuropæisk charme, strandkant og fantastisk 
gastronomi, skal du i stedet indstille kompasset mod Portugal, 
det oversete land på Den Iberiske Halvø. Vi tilbyder vandre- og 
cykelrejser i både nord og syd med ophold i enten Porto eller 
Lissabon. Det er den ideelle kombination af kultur og natur, 
når du tramper i pedalerne gennem Dourodalens vinmarker 
eller vandrer langs Algarvekystens fortryllende sandstrande og 
ønsker, at tiden går i stå. 

I magasinet her finder du et stort udvalg af vores foretrukne 
individuelle rejser til Portugal og Grønland. Vi håber, at netop din 
drøm er i blandt.

Den ideelle kombination  
af kultur og natur, når  

du tramper forbi  
Dourodalens vinmarker!

TEMA I REJS PÅ EGEN HÅND

DERFOR SKAL DU VÆLGE STJERNEGAARDS 
INDIVIDUELLE REJSER:
 Skræddersy din egen rejse

 Kombiner natur og kultur

 De rigtige og særligt udvalgte hoteller

 Omfattende kendskab til destinationerne

 Hjælp med alt det praktiske

 Dækket af Rejsegarantifonden

Stjernegaard udforsker Azorerne til den nye rundrejse - se bagside.

Café eller vandkant? Dit valg!

Udlev drømmen om Grønland på hundeslæde!
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OPLEVELSER 
I PORTUGAL 
På egen hånd
Det smalle land på Europas vestkyst er spækket med store oplevelser. 
Fra de skjulte vingårde til barokkens opsigtsvækkende kirkespir. Sol-
skin iklæder vinmarker og snørklede gadestrøg i et romantisk lys, og 
de stolte kulturtraditioner er ikke til at overse. Og så serveres det hele 
naturligvis med portvin til! 
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FISK OG SKALDYR PÅ MENUEN
Det portugisiske køkken er Europas mest undervurdere-
de! Det har været gennem en rivende udvikling de seneste 
år, og stjernerne er drysset ned over restauranterne. 
Heldigvis er det fortsat billigt, og menukortet rummer 
naturligvis stadig fisk, skaldyr, gryderetter og lækker 
tapas. Alt af friske og lokale råvarer.

PORTVINENS HJEMLAND
Gennem de seneste 800 år har vinranker defineret 
Dourodalen, et af Europas ældste vindistrikter. Med godt 
90.000 km. vinterrasser og utallige vingårde er det bare 
om at snøre skoene eller hoppe på cyklen i jagten på den 
foretukne portvin! Vi har ruterne på plads og garanterer, 
at alle kan lide portvin ovenpå rejsen hertil! 

ARKITEKTUR I VERDENSKLASSE
UNESCO har haft travlt i Portugal, der unægteligt er lidt 
af en kæledægge. Hele 17 steder er udvalgt som beva-
ringsværdig kultur- og naturarv, og arkitekturhistorien 
er særligt rig. Vi finder gotiske, barokke og klassicistiske 
monumenter fra nord til syd med Penapaladset i Sintra, 
Jerónimosklosteret og Clerigoskirken som ledestjerner.

CHARMERENDE STORBYLIV
De største byer er Lissabon i syd ved Tejofloden og Porto 
i nord ved Dourofloden. De adskilles som lys og mørk, 
feminin og maskulin, storebror og lillebror. Storbyerne 
deler dog sam    charme med snørklede, brostensklædte 
gader, storslåede seværdigheder og en stjernespækket 
restaurationsscene.  

HÅNDPLUKKEDE HOTELLER
Idylliske landsteder med egen olivenlund, vingårde svøbt 
i historie og centrale byhoteller venter dig, der rejser på 
egen hånd til Portugal. Hvert hotel er nøje udvalgt, og 
du kan godt glæde dig til den hjertevarme samtale med 
ejeren på de små steder, der oftest selv kokkererer og 
indfører dig i husets historie!

UENDELIGE SANDSTRANDE  
På vestkysten ligger strandbyerne som perler på en snor 
fra Viana do Castelo til Sesimbra, mens Algarvekysten 
helt i syd gemmer på nogle af de bedste strande og 
den fineste vandkvalitet i hele Europa. Glæd jer til en 
forfriskende dukkert i det klare vand langs den 1.800 km. 
lange kystlinje!

AKTIV FERIE PÅ NATURENS SCENE 
Portugals herligheder opleves bedst på aktiv ferie til fods 
eller på cykel. Sammen med vores dygtige samarbejds-
partner har vi gjort det muligt at sikre komforten langt ude 
fra alfarvej. I cykler med GPS på gode cykler, som sikrer, 
at I kommer retmæssigt frem til aftenens vingård eller 
landsted - fjernt fra hverdagens stress og jag. 
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VANDRING GENNEM DOURODALEN TIL PORTO
INDIVIDUEL REJSE – 9 DAGE

Vinmarkernes scenekunst
Oliventræerne bryder billedet mellem vinrankerne, og Dourofloden snor sig kælent mellem 
bakketoppene. Næste udsigtspost er kun få skridt væk, og den portugisiske sjæl lever i 
bedste velgående i det stolte vindistrikt. Hvis I drømmer om at fortabe jer i et af Europas 
smukkeste naturscenerier med vandreskoene snøret, er vandreturen gennem Dourodalen 
vores bedste bud! 

Med sans for detaljen
Vi har tænkt på alt det praktiske og booket velbeliggende og charmerende hoteller 
til jer på ruten. Bagagen bliver fragtet fra hotel til hotel, mens I vandrer gennem 
landsbyerne. I følger ruten på en app, hvor alle seværdigheder og småstier er 
plottet ind – det er nemt! I kan tilkøbe både picnicpakke med 6 lette frokostmåltider 
og måltidspakke med halvpension og vinsmagninger til at krydre vandreturene. 
Det er en kulturaktiv rejse med god smag!

SPANIEN

Lalim
Cambres

Porto Provesende

Sabrosa

Lamego

PORTUGAL

Fra kr. 9.440

 Unikke overnatninger på idylliske 
 landsteder og centrale hoteller
 Nemt og bekvemt: appen viser  
 vejen!
 Bagagetransport mellem 
 hotellerne
 Sejltur på Dourofloden i 
 rabelobåd
 En hel dag i storbyen Porto 

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:



17

TEMA I REJSER TIL PORTUGAL

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

MAGELØSE OPLEVELSER DOURODALEN 
OG PORTO 
INDIVIDUEL REJSE – 8 DAGE

Livsnyderi for alle
Oplev hjertet af Dourodalen på denne mageløse rejse til det 
nordlige Portugal med ophold på landet, ved stranden og i 
storbyen. Vi garanterer et unikt indblik i Dourodalens særlige 
charme med vin, fred og harmoni i 
overflod,  inden vi viser dig de største 
seværdigheder i Porto, Guimarães og 
Braga på byvandringer. 

PORTUGAL

SPANIEN

Lamego/DourodalenPorto

Esposende

Fra kr. 7.995

VANDRING PÅ ALGARVEKYSTEN
INDIVIDUEL REJSE – 9 DAGE

Europas smukkeste kyst
Oplev de gyldne kalkstensklipper og et blomstrende floddelta, 
der indkapsler idyllen i Algarve, hvor alt drejer sig om kysten 
og havet! I vandrer langs smukke sandstrande og besøger 
naturreservatet Ria Formosa, hvor I måske 
ser den europæiske flamingo. Portugals 
sydligste region byder på friskfanget 
fisk, hjertevarme traditioner og 
oceaner af frisk luft. PORTUGAL

Carvoeiro Tavira

SPANIEN

Fra kr. 8.695

STORBY OG STRANDFERIE I LISSABON 
OG SESIMBRA
INDIVIDUEL REJSE – 8 DAGE

Storbyliv og strandidyl
Kombiner storbyferien i Lissabon med fire nætter i Sesimbra 
på et skønt strandhotel. I har god tid til at udforske den char-
merende hovedstad, hvor solen skinner, og de snævre gader 
indbyder til eventyr! I besøger en vingård på vej til 
Sesimbra, inden I selv sætter dagsordenen for 
resten af ferien i fiskerbyen. Find jeres indre 
livsnyder frem og oplev de smukke nuancer.

SPANIEN

PORTUGAL

Lissabon

Sesimbra

Fra kr. 9.595

PÅ CYKEL LANGS ATLANTERHAVET TIL PORTO
INDIVIDUEL REJSE – 8 DAGE

Mødet med det nordlige Portugal 
På cyklen fra højlandet ved grænsen til Spanien, gennem 
beskyttet nationalpark og ned til Atlanterhavskysten til mødet 
med Portugals maritime historie. I cykler langs de tre floder 
Minho, Lima og Douro og kommer helt tæt på den friske 
Vinho Verde vin. Vingårdene kommer på stribe i det nordlige 
Portugal, og I overnatter på charmerende 
landsteder og centrale hoteller, mens  
bagagen bliver fragtet til næste hotel. 

PORTUGAL

SPANIEN

Ponte de Lima

Porto
Vila do Conde

Castro LaboreiroMonção
Caminha

Barcelos

Fra kr. 9.195
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REJSELEDEREN BINDER DET HELE SAMMEN
Rundrejsens kardinalpunkt er den danske rejseleder. 
Eksperten, der kender de lokale forhold, yder ekstraordinær 
hjælp og kan samle rejsegruppen. Og det formår Stjernegaards 
rejseledere ifølge Gitte Christensen og Ole Pedersen:

”Rejselederne er hver og en vidende, engagerede, humoristiske 
og imødekommende. Informationsniveauet er ekstremt højt, 
og det er det absolut vigtigste. Det får man ikke, når man er 
afsted alene.”

”De samler hele gruppen om middagsbordet. Par, singler, jyder 
og københavnere bliver engageret i samme fællesskab. Det er 
dejligt, når man er langt hjemmefra,” uddyber ægteparret.

Og så er rejselederne i stand til at improvisere, hvis noget ikke 
går helt efter planen. Gitte og Ole oplevede eksempelvis, at 
dårligt vejr satte en stopper for en planlagt hvalsafari i New 
Zealand. Her gik rejseleder Troels Nielsen straks i gang og 
arrangerede et vingårdsbesøg og en ny sejltur som alternativ.

”Havde vi været der på egen hånd i autocamper, så havde 
vi virkelig stået der med håret i postkassen. Hvad skulle vi 
have stillet op? I stedet fik vi nogle andre store oplevelser og 
fuld valuta for pengene. Det er tryghed, og derfor tager vi på 
rundrejser,” siger Gitte.

”Og så for at jeg slipper for at køre autocamperen,” griner Ole, 
der som gæst på rundrejser faktisk kan nyde transporttiden.

Derfor skal du 
på rundrejse med 
dansk rejseleder

Ægteparret Gitte Christensen og Ole Pedersen har erfaringer fra rundrejser til blandt andet Bali, 
New Zealand, Peru og Thailand. Læs her, hvorfor parret ikke kan få nok af rundrejser med dansk 

rejseleder, og bliv selv inspireret til endnu en rundrejse - måske endda den første?

INSPIRATION

Vi anbefaler at tage  
til foredrag hos  

Stjernegaard online 
eller på kontoret

”

Gitte & Ole
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DEN SOCIALE REJSE
Særligt de små rejsegrupper med maksimum 25 gæster er 
afgørende for Gitte og Ole, der tidligere har rejst i større grupper:

”Vi var engang 40 mennesker, og det gør vi aldrig igen. Hos 
Stjernegaard er der ikke kø ved bussen, og alle kan komme til hos 
rejselederen. Vi er mere usynlige end de store grupper, og det er 
guld værd ved seværdighederne og ude i naturen.”

Ægteparret mener, at rundrejserne tiltrækker udadvendte og 
eventyrlystne mennesker, som man sagtens kan nå at knytte sig 
til på en rejse. Parret ser eksempelvis stadig rejsefællerne fra en 
rundrejse til Bali i 1999:

”Der var gevinst på alle hylderne! Som på alle rundrejser er folk 
sociale, og man siger ja tak til en drink eller en gåtur,” siger Ole. 

OPLEVELSER VALGT TIL – BESVÆR VALGT FRA
Gitte og Ole ser det næsten som en rejse før rejsen at pege 
kompasset mod den næste destination. Men med Stjernegaards 
veltilrettelagte rundrejser sparer parret besværet og har kun de 
gode forberedelser tilbage:

”Vi ser film og dokumentarer om hele verden, går på biblioteket 
og læser programmerne for forskellige rejser nøje. Vi slipper for 
alt besværet med transport, fly og hoteller. Vi skal bare glæde os.”

Hvis du sidder derude og overvejer rundrejsen med dansk 
rejseleder – måske for første gang – har Gitte og Ole også et par 
gode råd til dig:

”Vi anbefaler at tage til foredrag på kontoret eller online først. 
De er så givende. Så skal du selvfølgelig have det godt med, at 
programmet i store træk er bestemt på forhånd. Men der er 
naturligvis plads til egne initiativer undervejs. Hvis det er noget 
for dig, ses vi måske på den næste rejse!” 

 Eksperten er med hele vejen  

 Små grupper á 10-25 deltagere

 Veltilrettelagt rute med minimeret transport og sans   
  for hver en detalje

 Oplev både de største seværdigheder og det autentiske   
 hverdagsliv

      Den sociale rejse med fællesmiddage  
 og plads til egne stunder

5 GODE GRUNDE

Gitte og Ole på en af deres mange rejser .
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På europakortet springer det ene højdepunkt efter det andet frem fra historien. Men den vellykkede 
tidsrejse gennem det gamle Europa kræver planlægning. Arkitekturarven og kunsthistorien er 
fængende, men rejselederens viden løfter oplevelsen til et andet niveau. Vi giver den fortjente 

plads til historien men tillader også mødet med den moderne kultur.

Vores rundrejser til det gamle Europa er strikket sammen af store oplevelser så vel som under- 
belyste nuancer. På Amalfikysten ser vi altså både Pompeji og Vesuv, men vi har også tiden til at vandre 

langs kysten ad Citronstien for at sanse Italien. I Skotland sejler vi på Loch Ness og spejder efter 
’Nessie’, men vi har også prioriteret tid og plads til at forsvinde i Højlandets magiske natur. 

Vi rejser i små grupper, så vi kan komme ind overalt – selv de mest besøgte steder i verden  
som Akropolis og Alhambra. Vi er tæt på vores kyndige, danske rejseleder, og alle kan  

høre de spændende historier fra verdenskulturen. 

TIDSREJSER
TIL DET GAMLE 

Europa



21

DET BEDSTE AF SKOTLAND 
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 10 DAGE

Det magiske Højland
Her er rejsen til den eventyrlystne, der sætter pris på oldgamle sagn og stor mystik. Vi bor tæt på 
rutens største seværdigheder og hører alle myterne, når vi tænder pejsen på hotellet om aftenen. 

Rejsen begynder i hovedstaden Edinburgh, hvor vi hører kanonsalutten fra borgen og slentrer ad 
de fornemme stræder med specialforretninger og pubber. Vi tager på bådcruise på Loch Lomond 
og Loch Ness, inspicerer eventyrslotte og borgruiner og har god tid til at vandre i den storslåede 
natur i Højlandet. Undervejs dykker vi naturligvis ned i whiskyens historie, når vi besøger et  
berømt destilleri  i Speyside og smager på de gyldne dråber. 

Kom helt tæt på de skotske øsamfund
Vi besøger både Kerrera Island og Isle of Skye, hvor tågebanker og dalstrøg gemmer 
på forliste eventyr. Som noget helt særligt har vi to overnatninger på Skye, hvor vi ud- 
forsker den spektakulære natur og det unikke øsamfund, når vi ser Fairy Pools, Kilt Rock, 
Dunvegan Castle og hovedbyen Portree. Skal du med på eventyr-jagt?

SKOTLAND

Fort William

Edinburgh

Speyside

Oban

Isle of Skye
Dunvegan Castle

Ben Nevis
Kerrera Island

Glasgow
Loch Lomond

Urquhart CastleLoch
 Ness

Cairngorms NP

Fra kr. 14.990

 2 overnatninger på Isle of Skye  
 og besøg på Kerrera Island
 Bådcruise på mytiske Loch Ness
 Heldagsudflugt til Cairngorms  
 Nationalpark
 Højlandets magi og besøg på  
 whiskydestilleri
 Storbyerne Edinburgh og  
 Glasgow

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
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TEMA I TIDSREJSER

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

KROATIEN – SOMMERFERIE I ISTRIEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 8 DAGE

Sommerferien du husker
Vi kombinerer solstråler, afslapning og store oplevelser i det 
krystalklare Adriaterhav i Kroatien. Vi bor 7 nætter på en lille ø 
ud for byen Rovinj, hvorfra vi tager på 4 inkluderede udflugter 
til Slovenien og fastlandet med bl.a. vinsmagning. Vi skal på 
byvandringer i middelalderbyer, udforske Europas største 
grottesystem og eventyrslottet 
Predjama. På hotellet skruer vi helt 
op for feriestemningen.

Postojna
Predjamaslottet

Pula

Motovun
Rovinj Istrien

KROATIEN

SLOVENIEN

BOSNIEN-
HERZEGOVINA

Fra kr. 10.990

ITALIEN – AMALFIKYSTENS LYKSALIGHEDER 
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 8 DAGE

Det italienske eventyr
Oplev det UNESCO-beskyttede landskab med idylliske lands-
byer på Amalfikysten. Vi vandrer ad Citronstien, der er klinet 
til klipperne, inden vi kigger ned i dybet af Vesuv og besøger 
Pompeji. Duften af citron følger os, 
og vi forstår, hvorfor H.C. Andersen 
og Krøyer-parret har slået sine 
folder netop her i området. Skal du 
med på eventyr? 

ITALIEN

Minori
Amalfi

Pompeji
Vesuvvulkanen

Fra kr. 12.490

KROATIEN – CYKLING OG KRYDSTOGT 
I ADRIATERHAVET 
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 8 DAGE

Kulturaktiv ferie i postkortpæne Kroatien 
Kombiner det bedste fra krydstogt og rundrejse på denne 
kulturaktive rejse i det azurblå Adriaterhav. Vi bor 7 nætter 
på det lille skib Leonardo med bare 13 kahytter og har daglige 
udflugter i sadlen på de billedskøn-
ne øer, i de historiske kystbyer og 
i nationalparkerne ved de smukke 
bugter.

KROATIEN BOSNIEN-
HERZEGOVINA

Split

Korcula Mljet

Hvar
Solta

Vela Luka Pejlesac

Brac

Fra kr. 10.990

BALKAN – EN TIDSREJSE GENNEM SYDBALKAN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 10 DAGE

Sydbalkans facetter fra fem vinkler
Vi tager en god bid af den oversete region på tidsrejsen 
gennem Sydbalkan. Den farverige smeltedigel med romerske 
aner åbner sig for os, når vi står ansigt til ansigt med den 
spraglede kultur. Vi dykker ned i middelalderlandsbyerne, 
lærer om Alexander den Store, ser Dubrovnik og sejler i Kotor-
bugten. Rejs med og fordyb 
dig i historiske vingesus og 
forfriskende kultur!

KROATIEN

NORD-
MAKEDONIEN

MONTE-
NEGRO

KOSOVO

ALBANIEN

Pristina

Prizren Skopje

Ohrid
Tirana

Krujë
Shkodër

Kotorbugten
Dubrovnik

Fra kr. 10.990
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KROATIEN TIL LANDS OG TIL VANDS 
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 11 DAGE

Øhøp i det azurblå Adriaterhav
Drømmer du om øhop, storslået kultur og fængende natur? På denne rejse kombinerer vi 3 
dage på land med 7 dage ombord på et hyggeligt, lille skib i den dalmatiske skærgård i Kroatien. 
Rejsen begynder med en dag i hovedstaden Zagreb, inden vi besøger Plitvicesøerne, en af 
Europas smukkeste nationalparker. Her glimter søerne i turkise nuancer, og vi lytter til de 
plaskende vandfald omkring os, inden vi besøger en vingård ved Trogir og den historiske 
verdensarv i byen. Vi går ombord på skibet i Split og stævner ud mod perlerækken af kroatiske 
øer og kystbyer mod endemålet Dubrovnik.

Lille gruppe på lille skib
Vi rejser kun i grupper på 15-25 deltagere, og vi passer således lige ind på det hyggelige 
skib Leonardo. Vi tager på daglige udflugter til lands og ser blandt andet hovedstaden 
Zagreb og kejserpaladset i Split, inden vi vandrer ad de marmorbelagte stræder i 
historiske Dubrovnik. Det hele er meget nemmere i vores intime selskab, hvor mikrofon 
ikke er nødvendigt, og hvor alle kan tale med rejselederen.

KROATIEN
BOSNIEN-

HERZEGOVINA

Zagreb

Plitvice Lakes

Trogir
Split

Makarska

Trstenik

Dubrovnik

Korcula
Mljet

Hvar
Bol

Fra kr. 13.990

 Det bedste af begge verdener:  
 3 dage på land – 7 dage på havet
 Vandretur i Plitvice Nationalpark  
 med turkise søer og vandfald
 Lille, hyggeligt skib med kun 13  
 kahytter
 Byvandring i middelalderbyen  
 Trogir, Kroatiens Venedig
 Oplev den dalmatiske skærgård  
 fra havblik

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
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TEMA I REJSER TIL MIDDELHAVET

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

TENERIFE – VULKANØEN RUNDT
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 7 DAGE

Kanarieøernes perle
Oplev den spanske vulkanø på en 7-dages rundrejse i vinter-
månederne, hvor temperaturerne er milde og stabile ud fra 
Afrikas vestkyst. Vi udforsker den største af De Kanariske Øer 
og tager en smuttur til naboøen Gomera. Vi besøger Tiede-
vulkanen og nationalparkens månelignende 
landskab og kommer hele øen rundt 
på privat udflugt med en erfaren og 
stedkendt dansk rejseleder.

TENERIFELA GOMERA

Puerto de la Cruz 

Tiede Nationalpark 

Fra kr. 9.900

MIDDELHAVET - I HISTORIENS KØLVAND
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 13 DAGE

Flyd direkte til højdepunkterne
Hop ombord på et spektakulært krydstogt i Middelhavet og 
oplev Romerrigets og Antikkens absolutte højdepunkter og 
Det Hellige Land, Israel. Krydstogtet egner sig til den historie-
interesserede, der ønsker en komfortabel rejse og vil se en ny 
side af Middelhavet.  
Vi sejler på det mo-
derne Celebrity Apex 
med all inlusive! 

TYRKIET

CYPERN

ITALIEN

GRÆKENLAND
Rom

Katakolon Athen

Limassol

Efesos (Kusadasi)

ISRAEL
Haifa

Jerusalem
Fra kr. 19.995

MIDDELHAVET - GENNEM TRE KONTINENTER
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER - 9 DAGE

Ruten til underværkerne 
Vi skorter ikke på højdepunkter på dette krydstogt, når 
vi besøger Akropolis i Athen, Artemistemplet i Efesos og 
pyramiderne i Giza. Krydstogtrejsen er til dig, der ønsker en 
behagelig ferie med store oplevelser samt en hel dag i histori-
ens Israel. Glæd dig til 7 
nætter på det hyggelige 
og nyrenoverede  
Celestyal Experience.

Athen

Cairo

Jerusalem

Limassol

Rhodos

Kusadasi

EGYPTEN

CYPERN

TYRKIET

ISRAEL

GRÆKENLAND

Fra kr. 13.990

SPANIEN – APPELSINFARVEDE ANDALUSIEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 8 DAGE

Orange fra top til tå
Under appelsintræernes romantiske aromaer runder vi 
Andalusiens højdepunkter og billedskønne byer. Vi besøger 
verdensberømte Alhambra i Granada, den tidligere verdensby 
Córdoba og har en hel dag i smukke Sevilla. Vi bor 7 nætter 
på et dejligt 4-stjernet hotel i landsbyen Cabra, hvor alle 
højdepunkterne er inden for række-
vidde. Besøg en ny side af Spanien i 
selskab med dansk rejseleder.

SPANIEN

PORTUGAL

FRANKRIG

Granada

Malaga

Priego de Córdoba
Sevilla Cabra

Córdoba

Fra kr. 12.990
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MELLEMØSTEN
Rosenrød ørken og ældgamle kulturer
Vi rejser kun til sikre områder, som vi kender indgående. Det er en stor fordel for dig, der vil besøge 
Mellemøsten, at vi har sørget for al logistik og planlægning. Vi kender forholdene og sørger for at vise dig 
de største højdepunkter i regionen samt hverdagens normalitet. Og så har du eksperten lige ved hånden, 
Danmarks bedste rejseledere med passion for og viden om Mellemøsten.

Mellemøsten er lagkage 

Postkort fra rejseleder Henrik Bilidt

Petra, Jerusalem og Wadi Rum er glasuren på toppen, verdens- 

religionerne er cremen i midten, og den politiske historie udgør bunden. 

Rejsen til Mellemøsten får mennesker til at tænke sig om, og det lærer én meget mere, 

end avisoverskrifterne kan. Vi ser, hvordan det moderne hverdagsliv sameksisterer med 

alle religionerne. Hvordan viljen og samarbejdet blomster over grænser, og hvor stor 

gæstfriheden egentlig er. Jeg har selv rejst i regionen i mere end 25 

år. Fra Marokko i vest til Usbekistan i øst og naturligvis Israel, Jordan 

og Egypten i hjertekulen. Min passion er at give den komplette 

forståelse for området videre. Vi har alle vores idé om Mellemøsten, 

men jeg garanterer en unik ahaoplevelse, der rykker vores horisont 

og giver ny indsigt – også i vores eget liv og samfund.    
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MELLEMØSTEN

EGYPTEN – 
NEFER NEFER 
 RUNDREJSE MED DANSK   

 REJSELEDER - 10 DAGE

Nilkrydstogt i faraoernes land
5.000 års historie venter os, når vi besø-
ger faraoernes land, Egypten. Allerede 
første morgen besøger vi de ikoniske 
pyramider i Giza og udforsker Cairo, 
Egyptens hovedstad.  Ovenpå to over-
natninger i Cairo går vi ombord på vores 
8-dages Nilkrydstogt fra Luxor til Aswan 
og tilbage igen. Vi besøger Kongernes 
Dal, en nubisk landsby og templerne i 
Luxor på denne historiske rejse.

Fra kr. 13.490

JORDAN – ET 
HISTORISK VINGESUS  

 RUNDREJSE MED DANSK   
 REJSELEDER - 8 DAGE

Ørkenens mystik
Vi rejser langsomt gennem Jordan fra 
storbyen Amman til historiske Madaba, 
bader i Det Døde Hav, oplever eventyrlige 
Petra og kigger stjerner i Wadi Rum-ør-
kenen. Vi er midt i verdensreligionernes 
vugge, og vi følger både romernes og 
korsriddernes fodspor. Glæd jer til at bli-
ve blæst bagover af historiens vingesus 
i Petra – og af ørkenvinden ombord på 
4-hjulstrækkeren gennem ørkenen.

Fra kr. 11.990

ISRAEL – 
MIRAKLERNES LAND  

 RUNDREJSE MED DANSK   
 REJSELEDER - 8 DAGE

Religionernes højdepunkter
På rundrejsen til Israel kommer vi tæt på 
både det historiske og moderne Israel. Vi 
sejler på Genesaret Sø og kører gennem 
Galilæas dalstrøg i nord, inden vi krydser 
grænsen til Vestbredden og besøger 
Betlehem. Med to nætter i Jerusalem 
har vi god tid til at udforske byen, inden 
rejsen ender ved moderne Tel Aviv ved 
Middelhavskysten, hvor du selv bestem-
mer tempoet under solen. 

Fra kr. 14.990

Genesaret Sø

Jerusalem

Tel Aviv

Haifa

Det Døde Hav
Betlehem

ISRAEL

EGYPTEN

Nazareth Tiberias

Vestbredden

JORDAN

IRAK

Aqaba

Umm Qais

Wadi Rum

Amman

Petra
Lille-Petra

Madaba

Jerash

Dødehavet

EGYPTEN

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu
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Der var engang
GUIDE

GIGANTERNES 
TRÆDESTEN

Der var engang to kæmper. 
Irske Finn MacCool og skotske 
Benandonner havde længe haft 
heftige uoverensstemmelser på 
tværs af sundet mellem øerne, og 
en skønne dag aftalte de at mødes 
og få afsluttet sagen. Med de bare 
næver. De byggede et af de mest 
fascinerende naturfænomener 
på De Britiske Øer, en lang række 
sekstantede basaltsøjler over 
havet. Slaget stod på denne ”Giant’s 
Causeway”. Vinderen afhænger 
meget af nationalfølelse, men 
uanset udfaldet ødelagde taberen 
gangbroen, så øerne atter blev 
adskilt, og kun søjlerne ved kysten i 
Nordirland stod tilbage.

1.

ISLE OF SKYE -
FEERNES ØNSKEØ

Isle of Skye er omgivet af mystik. Mellem 
sylespidse tinder, dybe søer og endeløse 
dalstrøg finder vi Fairy Pools, hvor feerne 
hersker. Man kan let blive væk i eventyrene 
i landskabet – eller nøjes med en dukkert 
i de smaragdgrønne pools. Skotterne er 
generelt gode til eventyr, og det siges, at 
hver af de 30.000 søer har sin egen kelpie, 
en formskiftende ånd eller uhyre – du 
kender måske den ene. Tilsæt en tæt tåge 
og en enkelt tår whisky og lad fantasien 
løbe løbsk!

2.

… en masse uforklarlige naturfænomener i Europa. Mennesket manglede svar, og vi fandt dem 
gerne i bålhistorien eller mytefortællingen. Naturen er stadig den samme, videnskaben er kommet til. 

Heldigvis lever eventyrene videre, og på vores rejser til Europa får du serveret nogle af de bedste!
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VORES EGEN 
VIKINGEMYTE

Vi ser dem for os. Frådende 
krigere med død i øjnene. Barske, 
vilde, utilregnelige. Men hvem 
var de egentlig? Var der horn på 
hjelmen, og var de overhovedet 
skandinavere? Den nordiske selvfor-
ståelse havde i 1800-tallet brug for 
vikingemyterne, men historien er 
omgivet af fantasi. Vi dykker ned i 
fortællingen på rundrejsen til Norge 
og Sverige og på fjordkrydstogtet til 
Nordkap. 

3.

GULDJAGT OG
FORSTENEDE TROLDE

Islændingesagaer, eddadigte og skjaldekvad 
svæver over vulkanøens naturfænomener, hvor 
trolde, alfer og andet godtfolk gemmer sig. Guld- 
skatte er gemt i grotterne, og troldene nåede ikke 
hjem inden solopgang og blev til sten. Vi kommer 
helt tæt på alle sagnene på rejserne til Island. 

FLØJTENES 
FORTÆLLING

Den her er faktisk sand! På øen La Gomera i De 
Kanariske Øer findes der et fløjtesprog. Sproget 
hedder silbo og kan høres på 1 til 5 kilometers 
afstand over kløfter og ufremkommelige egne. 
Silbo er guanchernes sprog og er mere end 1000 
år gammelt. I 1999 blev sproget obligatorisk i 
skolen, UNESCO har udpeget det som verdensarv, 
og mere end 20.000 mennesker ’fløjter’ det.   

4.

5.
I H.C. ANDERSENS 
FODSPOR

At rejse er at leve, og ingen efterle-
vede det bedre end vores egen H.C. 
Andersen, der så det meste af Europa. 
Forfatteren satte sine spor ved det 
farvestrålende palads i Sintra, Portugal 
og på den billedskønne Amalfikyst i 
Italien. Når du besøger Amalfikysten på 
vores rundrejse er lykken gjort. Det er 
her, det gode liv leves – og her kunst, 
mad, vin, klassisk elegance, strandliv 
og lokalstemning går op i en højere 
enhed. Og så levede alle lykkeligt til 
deres dages ende. 

6.

TEMA I EUROPA
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GETAWAYS
med privat fly

”

De udvalgte steder var nøje plukket ud
Vi fik oplevet mange forskellige og relevante spots om-

kring kultur og natur med bus, cykler og vandreture.  

Vibeke, Hårlev

I det nære Europa finder vi de mest interessante afkroge og skjulte perler, der er skræddersyede 
til miniferie. Vi flyver direkte til hjertet af de store oplevelser i det nordlige Europa på getaways til 

nøje udvalgte destinationer som Gotland, Ålandsøerne, Nordirland og Jersey.

Du kan træde direkte ind i den politiske historie i Nordirland eller besøge Østersøens perler 
på flycruise. Du kan smage landidyllen på den svenske solskinsø, Gotland, eller udforske 

Jersey, Kanaløernes Perle. Miniferien er skræddersyet til dig, der allerede har set det 
meste men mangler det mindste.

Vi springer de store, internationale lufthavne over og besøger de skæve destinationer, der 
normalt kræver længere rejsetid og mellemlandinger at komme til. Vores 5-dages rejser er 

inklusive udflugtsprogram i selskab med lokalkendt, dansk rejseleder. Dét er eksklusive  
getaways for den nysgerrige opdagelsesrejsende. Vi rejser i grupper på 20-24 gæster i det 

sene forår eller tidlige efterår, hvor temperaturerne arter sig i Nordeuropa. Her er din chance 
for at flyve direkte til hjertet af de store oplevelser i det nære Europa med privat fly. 
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TEMA I GETAWAYS I EUROPA

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

GOTLAND – GOTLAND RUNDT
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 5 DAGE

Den svenske solskinsø
Vi har 4 overnatninger inden for ringmuren i hansestaden Vis-
by, hvorfra vi udforsker Gotland. Vi skal vandre i den betagen-
de natur, på en sejltur til naboøen og i sadlen på en cykeltur i 
landidyllen. Vi ser de særegne raukeformationer, der blomster 
langs kysten, og vi husker at hygge om 
hinanden, når vi holder ”Fika” ved havne-
lejet eller i gårdhaven. Kom med og flyv 
direkte til den svenske solskinsø med os.

SVERIGE

GOTLAND

Visby

Fårö

Hoburg

Herrvik
Ardre

Fra kr. 9.995

JERSEY – KANALØERNES PERLE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 5 DAGE

Sin helt egen størrelse
Det er svært at bestemme nationalfølelsen på Jersey, men vi 
undersøger det til bunds og følger 
tidslinjen fra 2. Verdenskrig, over 
franske invasioner til en af verdens 
ældste bygninger. Med fast base i 
St. Helier nyder vi godt af sand-
strande og fransk riviera-stemning  
i Den Engelske Kanal. 

FRANKRIG

JERSEY

St. Helier
La Corbière

Elizabeth 
Castle

GoreyWar Tunnels

Sark

La RocqueFra kr. 9.490

NORDIRLAND – NUANCER FRA NORDIRLAND
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 5 DAGE

Barsk historie i rå rammer
Er du politisk interesseret, har vi fundet lige netop dit 
getaway! Nordirlands historie er voldsom, og de historiske be-
givenheder sætter stadig rammen for livet. Vi følger i sporet 
på ”The Troubles”, genkalder de dramatiske billeder og kører 
langs den faretruende kyststrækning til naturfænomenet The 
Giant’s Causeway. Vi bor i hjertet 
af Belfast og tager på udflugt ud i 
naturen og til Derry herfra.

IRLAND

Belfast
Antrim-kysten

NORDIRLAND
(London)Derry

Fra kr. 8.590

ÅLANDSØERNE, TALLINN, GOTLAND & 
BORNHOLM – FLY-ØHOP I ØSTERSØEN
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 5 DAGE

Fire lande på fem dage
Vi oplever fire af de mest interessante afkroge af Østersøen  
på dette fly-øhop. Idyllen blæser 
om ørerne på os, vi ser middel-
alderbyer og Ålandsøerne og 
cykler på Gotland, inden 
vi slutter rejsen på 
solskinsøen Bornholm. 

Bornholm, Rønne

DANMARK

SVERIGE

ESTLAND

LETLAND

LITAUEN

Gotland,
Visby

Ålandsøerne,
Mariehamn

Tallinn

KøbenhavnFra kr. 14.995
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NORDEN 
Naturen manipulerer øjet 
og spiller med musklerne

En grønlandsk fanger suser hen over isen, der knirker under mederne, mens en rumlende gletsjer slynger 
et isbjerg af sig et stykke derfra. I Island kaster en gejser kaskader af vand 30 meter op i luften, og på  
Færøerne fosser vandmasserne ud over klippesiden ved Múlafossur, som de har gjort i tusinder af år. 

Helt heroppe ved kanten af verden mærker du naturens kræfter helt tæt på. For selv om landskaberne  
til tider er dybfrosne og ofte golde, er de i live og overrasker med en knagen, en bragen og et  

forunderligt farvespil, når du mindst venter det.  

Perfekt timing!
Timing is everything! Det gælder i særdeleshed i Norden, hvor alt fra fuldmåne, mørklagte dage og frosne 

fjorde kan stå i vejen for eventyret. Derfor har vi gjort os grundige tanker, så du kan opleve Norden i det helt 
rigtige lys. På nordlysrejsen til Island rejser du, når månen er mindst, og der er samtidig taget højde for, at 
der stadig er tilstrækkeligt med lyse timer til, at du kan få alle oplevelserne med. Når turen går til Svalbard, 

venter en unik rejse gennem den mørke polarnat, der understreger de barske kår ved den arktiske yderkant, 
og i Grønland får du chancen for at opleve midnatssolen og nationaldagen på en og samme rejse. 

To sider af samme sag
Rejser du til Norden i sommerperioden vil du opleve lyse nætter, vilter natur og et lokalliv i fuld vigør. 

De grønlandske isfjelde er badet i et gyldent lys, og Færøerne, Island, Norge og Sverige er klædt i grønne 
gevandter. Rejser du derimod i vintertiden, er det en rå og ofte snedækket natur, der venter og byder op til 

anderledes oplevelser som bl.a. slædekørsel og nordlys. Glæd dig til en rejse på naturens præmisser! 
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ISLAND - 
I NORDLYSETS SKÆR
 RUNDREJSE MED DANSK   

 REJSELEDER - 6 DAGE

Jagten på nordlyset
Vi rejser, når månen er mindst, og bor 
langt væk fra byernes lysforurening, så 
vi har de bedste betingelser for at se 
nordlys. I de lyse timer udforsker vi den 
smukke natur med vandfald, gejsere, 
gletsjerlaguner og varme kilder, dykker 
ned i sagn og myter og bliver klogere 
på Island før og nu. En rejse gennem 
naturen til en række højdepunkter og et 
møde med det øde Island.

Fra kr. 10.490

ISLAND

Jökulsárlón

Skaftafell NP
& Svartifoss Vatnajökul NP

Fjaðrárgljúfur canyon
Vik

Sydisland

Den gyldne trekant

Reykjavík

SVALBARD - PÅ 
KANTEN AF VERDEN
 RUNDREJSE MED DANSK   

 REJSELEDER - 5 DAGE

Under polarnattens himmel
Svalbard er arktisk vildmark, isbjørne, 
rensdyr og polarnat. På fem dage oplever 
vi menneskets dans med naturens bar-
ske luner, når vi dykker ned i historien, 
kører i slæde over vildmarken, besøger 
en nedlagt kulmine, spiser rensdyrgryde 
på Camp Barentz og sanser naturens 
storhed under den mørke himmel, der 
fra tid til anden overrasker med nordlys. 

Fra kr. 13.995

Longyearbyen
Camp Barentz

Svalbard Museum

Gruve 3

GRØNLAND -
EVENTYR PÅ ISEN
 RUNDREJSE MED DANSK   

 REJSELEDER - 7 DAGE

Med hunde spændt for slæden
Se nordlyset danse over himlen, gå på 
Indlandsisen, sejl på Isfjorden og mærk 
isen knage under mederne, når halsende 
hunde galoperer over det hvide landskab 
med slæden på slæb. Vi oplever Grøn-
land i den sene vinter, der både byder 
på lyse timer og gode chancer for at se 
nordlys. Et unikt naturmøde med mange 
af Grønlands største højdepunkter. 

Fra kr. 26.995

Ilulissat
Isfjorden/

Diskobugten

Kangerlussuaq

 GRØNLAND

Punkt 660, Indlandsisen
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ISLAND RUNDT
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 8 DAGE

En rejse til Jordens indre
Oplev Nordatlantens eksplosive perle, hvor myter og magi går hånd i hånd med en natur, der er 
fin, barsk og spillevende. Vi kommer hele vejen rundt, krydser kontinentalplader og vulkaner og 
overraskes gang på gang af den dramatiske natur, der følges op af lige så dramatiske fortæl-
linger om trolde, vikinger og andre væsener. I Den gyldne trekant oplever vi højdepunkter som 
Geysir, Strokkur og Thingvellír, mens vi stifter bekendtskab med det uspolerede og autentiske 
ved Østfjordene og i Nordisland. Vi oplever en perlerække af vandfald, sejler i en gletsjerlagune, 
vandrer langs kløfter og til gletsjertunger og slapper af med wellness i den termiske oase ved 
Mývatnsøen.

Island med det hele
En yderst veltilrettelagt rejse hvor vi kommer ud i mange afkroge og ser sider af Island, der 
er de færreste forundt. I selskab med vores dygtige danske rejseleder knyttes der 
spændende historier og sagn til den natur, vi bevæger os igennem, så vi får en dybere 
forståelse for islændingenes tro på trolde og alfer - og naturen, der omgiver dem. 
Glæd jer til en naturintens rejse spækket med Islands højdepunkter og hemmeligheder. 

Fra kr. 15.990

 Termisk natur med gejsere,  
 vulkaner og varme kilder
 Oplev fantastiske vandfald på   
 smukke vandreture
 Køretur langs de dramatiske  
 østfjorde
 Rejseleder med særligt kend- 
 skab til Islands natur og historie
 Mulighed for at se hvaler ved  
 Húsavík. 

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

ISLAND

Hallormsstadur

Húsavik 

Deildartunguhvers

Myvátn-søen Akureyri

Jökulsárlón      Skaftafell NP

Vatnajökul NP

Vik

Borgarnes Den gyldne trekant
Reykjavík

Grábrókkrateret 

”

Jeg blev meget betaget 
af Islands natur og historie. 

Mere end forventet.
Kaja, Billund
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TEMA I REJSER TIL NORDEN

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

GRØNLAND - I MIDNATSSOLENS SKÆR
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 8 DAGE

Arktisk midsommer
Et sommereventyr til en række af Grønlands højdepunkter i 
Kangerlussuaq og Ilulissat. Ved køb af udflugtspakken venter 
en dag på Indlandsisen og et besøg ved Russellgletsjeren fra 
Kangerlussuaq. Hertil tre smukke sejl-
ture fra Ilulissat til hhv. den kælvende 
Eqigletsjer, bygden Ilimanaq og en 
aftensejlads mellem isbjergene 
i midnatssolens farveskær. 

Fra kr. 23.990

KRYDSTOGT - LANGS NORGES KYST  
TIL NORDKAP
KRYDSTOGT MED DANSK REJSELEDER – 13 DAGE

UNESCO-verdensarv i Fjordnorge
Vi sejler langs Norges kringlede vestkyst med 
uendelige fjorde, til vi når Nordkap helt på 
toppen. Glæd dig til smukke indsejlinger 
i skærgårdene, byvandringer i hyg-
gelige lokalsamfund, midnatssol og 
Nordens smukkeste natur - både til 
lands og til vands. 

Honningsvåg

Polarcirklen

Amsterdam

Geirangerfjorden 
Flåm 

Bergen 

Kristiansand

Tromsø

Molde 
NORGE

Ålesund

Fra kr. 18.990

FÆRØERNE & ISLAND -
NORDATLANTENS PERLER
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 10 DAGE

Nordisk togt gennem naturen
På tre dage udforsker vi Færøernes 
bygder og grønne natur, inden vi 
sejler ud gennem øhavets 
dramatiske kulisse med kurs 
mod Island. Her venter en uge 
med vandfald, vandring, gletsjere og  
termisk natur tilføjet spændende sagn og myter. 

Fra kr. 20.990

FÆRØERNE - NORDATLANTENS GRØNNE JUVEL
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER – 6 DAGE

Legendariske landskaber og små samfund
På denne rejse udforsker vi Færøernes guldgrube af grøn 
natur og kommer helt ud i de lokale afkroge, når vi besøger 
små bygder fra indkvarteringen i Tórshavn. Vi skal se Múlafos-
sur, der kaster sig ud over klipperne ved Gåsedalen, besøge 
maleriske Saksun og Tjørnuvík, vandre 
ad en af Færøernes mest ikoniske ruter 
til fyret på Kalsoy og på byvandring i 
Tórshavn med alle højdepunkterne.

Fra kr. 13.490

Ilulissat
Isfjorden/

Diskobugten
Eqigletsjeren

Ilimanaq

Kangerlussuaq

 GRØNLAND

Punkt 660, Indlandsisen

ISLAND

Torshavn
 FÆRØERNE

Hallormsstadur

Skaftafell NP
Vik

Reykjavík

Den gyldne trekant
Vatnajökul NP

Saksun
Tjørnuvik

Kalsoy

Klaksvik

Gjogv

Torshavn

Vestmanna

Kirkjubøur

Gasadalur
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Grønland
5 iskolde eventyr

GUIDE

BRAGET FRA EN 
KÆLVENDE GLETSJER

Naturens kræfter spiller på alle tan-
genter ved Eqi-gletsjeren nord for 
Ilulissat. Sejlturen gennem et hav af 
flydende isblokke er et signal om, 
hvad der venter for enden af turen, 
hvor du står ansigt til ansigt med en 
kælvende gletsjer. Eqi-gletsjeren 
er blandt de mest aktive i Grønland, 
og dens knagen og bragen kan 
høres på lang afstand. Fra behørig 
afstand, et par hundrede meter fra 
gletsjeren, ser, mærker og hører du 
braget fra de gigantiske blokke af 
is, der rammer havets overflade og 
minder dig om, at naturen måske 
nok er frossen – men spillevende. 

1.

SKRIDT INDLANDS-
ISEN AF

Indlandsisen er enhver bucket list værdig! 
Den enorme iskappe, der dækker ca. 80 
procent af Grønlands areal, er værd at op-
leve af flere grunde. Landskabet er nemlig 
ikke så kedeligt, som man kunne fristes til 
at tro. Et stykke inde på isen vandrer du 
blandt isbakker og dale, forbi krystalblå 
vandløb, vandfald og smeltevandssøer, 
der er det rene guf for øjnene. Og så får du 
følelsen af at komme helt tæt på naturens 
kræfter og en stilhed uden lige.

2.



37

GRØNLANDSK 
YIN…

Den abstrakte kunst på den 
arktiske nattehimmel er aldrig helt 
til at regne med. De grønlandske 
inuitter har dog forsøgt at skabe 
en mening med galskaben, der 
ifølge nogle grupper afbilder de 
afdøde, der spiller fodbold med 
et hvalroskranie. Andre mener, 
at kloge børn er undfanget under 
nordlysets skær, mens videnskaben 
forklarer fænomenet med, at solens 
ladede partikler møder molekyler og 
atomer i 100 kilometers højde. 

3.

UDFORSK
UDKANTSGRØNLAND

Der er i den grad tale om yderområder i Grønland.  
I de små bygder fordelt over hele landet, lever de  
lokale langt væk fra det hele, alt imens de er helt 
tæt på alle omkring dem. Bygdelivet er på en og 
samme tid intenst og meget isoleret, og de sær- 
egne vilkår danner rammen om en unik kultur og 
levevis, som du ikke skal snyde dig selv for at få et 
glimt af. Besøg en af de små bygder med ned til 50 
indbyggere og oplev dynamikken og fællesskabet i 
et minisamfund. En oplevelse, der sætter dit eget 
liv i perspektiv. 

5.

FULD FART 
UNDER MEDERNE

En tur på slæden med en flok halsende hunde 
foran er et af de helt store og særegne eventyr, 
der forener den grønlandske kulturhistorie med 
en storslået naturoplevelse. Pak dig godt ind, sæt 
dig til rette bag føreren og lad ham svinge pisken, 
mens du suser hen over isen. Du mærker alle de 
små bump på vejen, oplever naturen i et langsomt 
tempo og fornemmer, hvordan mennesket har 
indrettet sig efter naturen. 

6.

… OG GRØNLANDSK
YANG

Den grønlandske sommer står i 
skarp kontrast til vinterens polarnat. 
Midnatssolen giver islandskabet i 
Ilulissat Isfjord en ny dimension, hvor 
den frosne natur nærmest er som pak-
ket ind i et behageligt instagramfilter. 
Der er noget særligt eventyrligt over 
at opleve de flydende isfjelde badet i 
varmt lys fra den lavthængende sol, der 
kaster dramatiske skygger over fjorden 
og skaber et surrealistisk farveskær i 
lyserøde, blålilla, gule og røde nuancer, 
mens du glider afsted gennem den 
grønlandske fjord i de sene aftentimer. 

4.

TEMA I GRØNLAND
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ET ARKTISK EVENTYR TIL LANDS OG TIL VANDS
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 11 DAGE

Indlandsis, kælvende gletsjere, bygdeliv og flydende isfjelde
Dette arktiske eventyr præsenterer os for det ægte Grønland i byerne og helt ude i en 
lille bygd med bare 50 indbyggere. Vi får Indlandsisen op under sålerne ved Punkt 660 
og mærker naturens kræfter helt tæt på, når en gletsjer kælver for øjnene af os, og når 
vi sejler blandt et hav af flydende fjelde på Ilulissat Isfjord. Efter nogle dage i Ilulissat går 
vi ombord på M/S Sarfaq Ittuk, der sejler os ned langs kysten mod Nuuk med et pitstop i 
Sisimiut. En billedskøn strækning med gode muligheder for at møde de lokale, inden vi 
slutter af med storbyliv i Grønlands hovedstad, hvor vi bl.a. skal ud på en fjordsejlads, 
der med lidt held byder på udsigt til hvaler. 

Grønland uden kompromiser
Vi rejser i små grupper af 10-24 deltagere i selskab med en dygtig rejseleder med et
helt særligt kendskab til Grønlands historie, inuitkulturen og den vilde natur. For at sikre 
jer den ultimative oplevelse har vi inkluderet alle i programmet nævnte oplevelser samt 
en række måltider.

Et arktisk eventyr til lands og til vands

Ilulissat

Kangerlussuaq

 GRØNLAND

Nuuk

Sisimiut

Oqaatsut Eqigletsjeren

Punkt 660, Indlandsisen

Isfjorden/Diskobugten

Fra kr. 37.495

 Besøg autentiske bygder og  
 byer med unikke oplevelser
 Sejl langs kysten med kig til  
 skærgårde, klippesider og  
 imponerende isbjerge
 Oplev en bid af Indlandsisen
 Kom tæt på en kælvende gletsjer
 Sejl på Ilulissat Isfjord

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:
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TEMA I REJSER TIL GRØNLAND

Se mange flere rejser på stjernegaard.dk

SOMMER I ILULISSAT, QEQERTARSUAQ  
OG ILIMANAQ - INDIVIDUEL REJSE – 11 DAGE

Diskobugten rundt
Oplev det ultraautentiske Grønland og de største højdepunk-
ter. I Ilulissat venter Diskobugtens oplevelser, hvor I bl.a. kan 
tilkøbe udflugter til den kælvende Eqigletsjer og Isfjorden. 
I Qeqertarsuaq har vi inkluderet en hundeslædetur over 
Lyngmarksbræen, inden turen går til 
Ilimanaq – et helt unikt, afsidesliggende 
sted i naturen, hvor I tilbringer 
et par dage.

Fra kr. 33.565

VINTER I KANGERLUSSUAQ OG ILULISSAT
INDIVIDUEL REJSE – 7 DAGE

Eventyr under frysepunktet
Et ægte vintereventyr inkl. 5 udflugter med dansktalende 
guider til nogle af Vestgrønlands største højdepunkter. I 
Kangerlussuaq skal I på guidet tur i bygden, hvor I hører om 
koldkrigshistorien og på tur til Indlandsisen. I Ilulissat venter 
en byvandring, en tur på hundeslæde 
og ikke mindst en smuk sejlads mellem 
isfjeldende i Ilulissat Isjfjord. Hertil  
mulighed for tilkøb af flere udflugter. 

Fra kr. 23.185

VINTEREVENTYR I KANGERLUSSUAQ
INDIVIDUEL REJSE – 5 DAGE

Grønland kort og godt 
Et kort og intenst vintereventyr med fast base i Kangerlus-
suaq. Få den fulde oplevelse af den arktiske vinter med tre 
inkluderede udflugter med dansktalende guide: en udflugt 
omkring bygden med fokus på Grønlands rolle under 2. Ver-
denskrig og Den kolde krig, en udflugt til 
Indlandsisen og sidst men ikke mindst 
en autentisk hundeslædetur i selskab 
med en lokal fanger. 

Fra kr. 11.695 

SOMMER I KANGERLUSSUAQ OG ILULISSAT
INDIVIDUEL REJSE – 8 DAGE

Midnatssol i Isfjorden
Oplev Grønlands største højdepunkter i den lyse, arktiske 
sommer, hvor vi har inkluderet fire udflugter i rejsens pris. 
I Kangerlussuaq skal I ud på en uforglemmelig vandretur på 
Indlandsisen, mens I kan glæde jer til en byvandring, et bygde-
besøg og en udflugt til den kælvende 
Eqigletsjer i Ilulissat. Hertil er der 
mulighed for at tilkøbe udflugter på den 
UNESCO-beskyttede Ilulissat Isfjord. 

Fra kr. 26.135

Ilulissat

Kangerlussuaq

 GRØNLAND

Ilulissat

 GRØNLAND

Qeqertarsuaq

llimanaq

Kangerlussuaq

 GRØNLAND

Ilulissat

Kangerlussuaq

 GRØNLAND
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TEMA I REJSELEDER PETER PORSKJÆR

”Nu skal vi ud og fare vild med vilje!” Den sætning opsummerer 
rejselederens rolle på rundrejser. Opgaven kræver nemlig 
stor viden om destinationen, de største højdepunkter og de 
mindste smutveje. At tage initiativer, der passer til gruppen, og 
krydre det hele med god humor. Et stort ansvar, og dét driver 
Peter Porskjær:

”Man skal elske det – og det gør jeg! At være nysgerrig af natur 
og have evnen til at improvisere. Som da jeg mødte en munk i 
Tibet og fik lov at tage gruppen med til templet næste dag til 
privat rundvisning. Jeg har styr på alle og én – og skal altid vide, 
hvor nærmeste toilet er henne,” griner den tidligere pædagog. 

”Det sker, at gæster spørger mig, hvor jeg skal hen næste gang, 
fordi de gerne vil med mig igen. Dét er anerkendelse. Det er 
bare mit drømmejob,” fortæller Peter.

KONFIRMAND PÅ EVENTYR
Da den 14-årige konfirmand Peter i 1969 brugte pengegaverne på 
et eventyr til Israel, blev det første, lille skridt mod rejsebranchen 
taget. Og selvom Peter årligt er på farten i mere end 100 dage, 
bliver rejselederrollen aldrig en vanesag:

”Jeg bliver en begejstret turist som alle andre, når vi står foran 
et japansk tempel eller runder Kap Horn på krydstogt –  
vel vidende at det er nu, jeg skal formidle min viden videre.”

”Jeg samler simpelthen på indtryk. Fra mennesker, kulturer 
og værdier. Det er uhyre givtigt for mig, og hver gang jeg og 
Stjernegaard evaluerer turen, lærer jeg mere. Der er en unik 
seriøsitet om arbejdet hos os.” 

MEGET MERE I VENTE
Det er nu over 30 år siden, at Peter havde sin første rejse-
lederopgave. Dengang gik rejsen til Kina, og siden er USA, 
Sydamerika, Japan og meget mere kommet til.  

”Jeg tænker på at rejse næsten hele tiden. På destinationer, 
tidligere rejser og mennesker, jeg har mødt. Min TV-optager er 
fyldt med spændende dokumentarer fra hele verden, bogreolen 
er proppet med bøger om rejsemålene, og jeg bruger enormt 
meget tid på at forberede mig,” siger Peter. 

I sommeren 2021 føjede Peter flere destinationer til porteføljen 
som rejseleder til Færøerne og Island. For uanset om der er 
tale om en ny destination eller en klassiker, har rejselederen 
et umætteligt videbegær og en iboende eventyrlyst, der ikke 
sådan lige kan tæmmes:

”Min kone er i hvert fald holdt op med at tro på, at jeg drosler 
ned,” griner Peter, der i 2022/2023 er rejseleder på krydstogter 
til Japan, Caribien, Kap Horn, Middelhavet og Australien/New 
Zealand samt rundrejser til Færøerne og Island.

Rejselederens
store verden

Hvad gør den gode rejseleder? Og hvad driver samme rejseleder til at opdage nye rejsemål og 
besøge samme destination igen og igen? Peter Porskjær fortæller om livet som rejseleder.

INSPIRATION

 Antal lande: 75

 Antal kontinenter: 6

 Mest besøgte land: Kina

 Rejsedage årligt: 100 dage

 Næste drømmedestination:  
 Tilbage til Japan for 27. gang! 

5 HURTIGE TIL PETER
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Her til slut minder vi glædeligt om, at vi har rundrejser, krydstogter og individuelle rejser 
til hele verden: mere end 250 rejser fordelt på over 60 destinationer. Husk, at du kan læse 
mere om den enkelte rejse eller destination og finde inspiration til dit næste eventyr på 
vores hjemmeside. 

JORDEN RUNDT

De Vestindiske Øer: Kombiner 
dansk historie med tropisk paradis 
i Det Caribiske Øhav i selskab med 
fastboende, danske rejseledere, 
der kender øerne som ingen andre.

Cuba: Driv gennem Havanas gader 
i amerikanerbilen og nyd en drink 

på Hemingways stamsted, inden du 
krydser Viñalesdalen på hesteryg 

eller daser på stranden. 

Nordamerika: Udforsk den storslåede 
natur i Canada på rundrejse eller 

krydstogt eller det farvestrålende 
USA fra sydens sol, vestkystens 

nationalparker til Alaskas vildmark.

Peru: Stå ansigt til ansigt med et 
af verdens vidundere, inkaernes 
forhistoriske Machu Picchu, sejl 

mellem de vulkanske Ballestasøer og 
udforsk Nazcaørkenens mytiske linjer.

Kaphorn: Rund Verdens Ende ved Chile 
og Argentina på drømmekrydstogt eller 

besøg Ildlandet med søløvekolonier, 
indianerkultur og vandfald på  

rundrejse eller individuel rejse. 

HUSK 
Vi har over 

250 rejser til 
mere end 60

destinationer
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Bali: Vores team af dansktalende 
balinesere står klar til at vise dig 
Gudernes Ø fra vandfald og tropeskov 
til sandstrand og koralrev på 
rundrejser eller på egen hånd med 
udflugter.

Borneo: Gigantiske træer i regnskoven 
og idyllisk mangroveskov gemmer på 

et af verdens mest fantastiske dyreliv. 
Orangutanger, næseaber, solbjørne og 

pygmæelefanter i sigte!

Thailand: Det bedste af Asien 
i én! Et drømmeland af mad, 

kultur og strand venter dig. Rejs 
på egen hånd eller i selskab med 

derboende danske rejseledere. 

Japan: Solgudens ørige er en 
drømmedestination! Oplev 
teknologiens vugge i hippe Tokyo, 
kejserens Kyoto og historiens 
Hiroshima på rundrejse eller krydstogt 
med dansk rejseleder. 

Vietnam: Sejl over og overnat i 
Halongbugten mellem kalkstensøer, 

fordriv tiden på magiske Phu Quoc 
eller oplev sjælen af Asien på 

rundrejse med dansk rejseleder eller 
på egen hånd.

Det Indiske Ocean: Paradisdrømmen 
om kridhvide sandstrande, farverigt 
koralrev og endeløst havblik findes 
her. Maldiverne, Mauritius og 
Seychellerne indbyder til livsnyderi 
og fredfyldte minder.

Australien & New Zealand: 
Kombiner landene på jordens 

underside på krydstogt eller oplev 
 operahuset, outbacken og fjord- 

landet én ad gangen på rundrejse. 

Sydafrika: Stik syd venter vinoplevelser, 
togrejser over savannen, skelsættende 
politisk historie og safariture. Mød det 
hele på rundrejse eller individuel rejse til 
Regnbuelandet. 



Stjernegaard Rejser  
Folke Bernadottes Álle 5, 1. sal  
2100 København Ø 
Ring til os på 4526 0000
www.stjernegaard.dk
rejser@stjernegaard.dk  

FARVERNES ØRIGE
RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER - 10 DAGE

Naturens verden
Vores store nyhed er klar til dig: rundrejsen 
til Azorerne, den portugisiske øgruppe 
fyldt med eventyr, urskov på toppen og boblende 
energi i bunden. Her er termisk aktivitet, sorte sandstrande 
og garanti for tropiske blomster. Fra maj til august kan du opleve 
øernes særkende: de blåhvide hortensiaer.

Øhop i Atlanterhavets grænseland 
Hver af de 9 øer har sin egen farve, og som noget helt særligt besøger vi hele 4 af dem på 
én rejse. Vi sejler mellem midterøerne, der deler det nordamerikanske- og europæiske 
kontinent, og på Faial er vi eksempelvis tættere på Boston end på København!  
Med på rejsen til Europas absolutte forpost har vi vores kyndige danske rejseleder,
og på de allerhemmeligste vandreture til urskovenes dyb er vi i selskab med en 
lokalguide, der kender hvert et knæk på stien. Kom afsted på naturens præmisser  
og udforsk et ekstraordinært klima uden sidestykke.

Fra kr. 15.990

 Bo på hele 4 øer: Faial, Pico,  
 São Jorge & São Miguel
 Flere overnatninger hvert sted  
 Mulighed for hval- og delfinsafari  
 Kunstnerbesøg og indblik i  
 hval-, mejeri- og vinindustri
 Oplev den ikoniske Picovulkan  
 og søerne Sete Cidades

HVORFOR VÆLGE DENNE REJSE:

Nyhed
AZORERNE

verden er vidunderlig

Faial
Pico

São Jorge

São miguel

AZORERNE


