Aserbajdsjan - Ildlandet på kanten af Europa
Særrejse i Aserbajdsjan med erfaren dansk rejseleder
26. september 2018 - 5. oktober 2018

Baku, Aserbajdsjan
På kanten af Europa, ligger Land of Fire - Ildlandet Aserbajdsjan.
Aserbajdsjan er på samme tid hypermoderne og meget traditionelt - Et land fyldt med kontraster
og modsætninger, hvor de futuristiske skyskrabere i ”Østens Paris” - Hovedstaden Baku står i
skærende kontrast til dagligdagen højt oppe i Kaukasusbjergenes ældgamle, rustikke landsbyer.
Denne rejse bringer os godt rundt i det ukendte Aserbajdsjan, hvor vi, udover Gobustans kendte
petroglyffer og muddervulkaner og Absheronhalvøens evige brande bla. overnatter i Khinaliq, som
vurderes at være Europas højest beliggende landsby. Vi besøger også brostensbelagte Lahij som
er kendt for traditionelle kobbersmedier, charmerende Sheki og ikke mindst Hirkan National Park i
det sydligste Aserbajdsjan - En vild natur som stadig er hjemsted for leoparder og brune bjørne.
Afrejsen er garanteret - Rejseleder Jan Tvernø har booket sin flybillet.

Indehaver
Jan Tvernø
Silkevejsrejser og Happy Lama Travel
+45 42 48 46 16
happylama@happylamatravel.com

Onsdag den 26. september 2018: Ankomst til Baku
Vi flyver med Aeroflot via Moskva til Baku - Kendt som Østens
Paris pga. de mange smukke boulevarder og klassiske
bygninger. Eftermiddagen og aftenen er til fri disposition.
Vejledende flyplan - Fly bookes løbende
København - Moskva 00:10-03:35
Moskva - Baku 10:10-14:15
***Hotel Diplomat eller tilsvarende i Baku -/-/-

Torsdag den 27. september 2018: Baku og Absheron Halvøen
Vi bruger dagen på at udforske Baku og Absheronhalvøen,
som strækker sig ud i Det Kaspiske Hav - Verdens største sø.
Baku er en sammensmeltning af det moderne og det historiske
med moderne arkitektur, som står i kontrast til smalle
brostensbelagte stræder og paladser i den unikke gamle bydel.
Vi besøger bla. middelalderfæstningen, Shirvan Shah paladset
og et karavanserai fra det 15. århundrede.
Ved Yanardag på Absheronhalvøen oplever vi selve årsagen til
Aserbajdsjans slogan ”Land of Fire” - En konstant brændende
bjergside og det synes helt naturligt at den gamle ildtilbedende
religion zoroastrianismen opstod i denne region.
Vi får yderligere syn for sagen, når vi besøger ildtemplet
Ateshgah, som er optaget som UNESCO verdensarv.
Vi besøger også Gala Museum og Middelalderfortet Amirjan.
***Hotel Diplomat eller tilsvarende i Baku M/-/-

Fredag den 28. september 2018: Kaukasusbjergene og Khinaliq
Fredag og lørdag bevæger vi os ind i en af de smukke
Kaukasusbjerges dybeste afkroge.
Vi lægger Bakus skyline og blingfaktor bag os og sætter kursen
nordpå langs Det Kaspiske Hav til Quba, hvorfra vi har 50
dramatiske kilometre gennem mange kløfter til bjerglandsbyen
Khinaliq, som afhængig af hvordan man definerer det, er
Europas højest beliggende landsby i 2.335 moh.
Vi overnatter i et af de få rustikke guesthouses i Khinaliq.
Guesthouse i Khinaliq M/-/-

Lørdag den 29. september 2018: Kaukasusbjergene og Khinaliq
Vi har god tid og går på opdagelse i rustikke og traditionelle
Khinaliq, som virker lysår fra Bakus moderne livsstil.
Mange af Khinaliqs huse er gamle traditionelle stenhuse
beboet af egnens seje hyrder som stadig tilbringer en stor del
af deres liv på hesteryg og stadig taler deres eget sprog Ketsh.
I løbet af eftermiddagen returnerer vi til Baku.
***Hotel Diplomat eller tilsvarende i Baku M/-/-

Søndag den 30. september 2018: Lahij og Gabala
Vi forlader igen Baku og kører nu syd om Kaukasusbjergene
med retning mod den smukke gamle by Gabala.
På vejen besøger vi to væsentlige mausoleer i Maraza og
Shamakha, som kan spores helt tilbage til det 5. århundrede.
Vi besøger også landsbyen Lahij - Et levende museum i
højlandet, der er kendt for sine traditionelle kobbersmede.
Byen har en gammeldags charme med skæve brolagte stræder
og traditionelt byggede huse af sten og træ med altaner.
Gabala var tidligere hovedstad for Kaukasisk Albanien i hele
600 år og huser i dag et fremgangsrigt fodboldhold med et
imponerende stort stadion - Byens størrelse taget i betragtning.
***Hotel Qafqaz Gabala City eller tilsvarende i Gabala M/-/-

Mandag den 1. oktober 2018: Sheki og Kish
Efter en morgentur med kabelbanen i Gabala fortsættes vores
aserbajdsjanske roadtrip mod historiske og smukke Sheki, som
indtil 1820 var et selvstændigt khanat pga. byens vigtighed som
handelscenter på Silkevejens trans-kaukasiske handelsruter.
Sheki er Aserbajdsjans flotteste og mest charmerende by med
teglbelagte gamle huse og små stræder omringet af Kaukasus
grønne bakker og hvide bjergtoppe.
Det smukke Sheki Khans Palads er bygget i 1762 uden brug af
et eneste søm, og er kunstfærdigt dekoreret med fine mønstre
på ydersiden.
Det farvede glas i vinduerne er bragt helt fra Venedig. Facaden
er i sølv, mørkeblå, turkis og okker. Paladset står midt i en
rosenhave med to store platantræer på hver side af paladset.
Fra Sheki besøger vi den lille landsby Kish for at opleve den
gamle albanske kirke fra 1200-tallet.
***Hotel Issam eller tilsvarende i Sheki M/-/-

Tirsdag den 2. oktober 2018: Ganja
Fra Sheki fortsætter vi mod Ganja, som er Aserbajdsjans
næststørste by.
Vi passerer gennem industribyen Mingyachevir ved Kurafloden
og fremme i Ganja besøger vi Shah Abbas moskéen, et
karavanserai fra middelalderen, mausoleet for en af de største
poeter i Aserbajdsjan - Nizami Ganjavi, den lokale bazar og det
bizarre og temmelig kitschede flaskehus.
I dette område af Aserbajdsjan, med udgangspunkt i Naftalan,
produceres en bestemt type olie som efter sigende har
helbredende egenskaber og anvendes i naturmedicin.
***Hotel De Luxe eller tilsvarende i Ganja M/-/-

Onsdag den 3. oktober 2018: Gobustans muddervulkaner og petroglyffer
Vi fortsætter på tværs af landet mod Det Kaspiske Hav og
UNESCO verdensarven Gobustan, som isoleret set er
Aserbajdsjans væsentligste kulturelle seværdighed.
Gobustan er rig på arkæologiske monumenter og du finder
over 6.000 petroglyffer, hvoraf nogle anslås at være op mod
40.000 år gamle.
Petroglyfferne illustrerer mange forskellige scener som
eksempelvis ceremonielle danse, slag, krigere, skibe og mange
andre scener. Du finder også en del nyere romersk ”grafitti”.
Gobustan er også kendt for sine muddervulkaner - Af verdens
ca. 800 muddervulkaner ligger ca. 400 i Aserbajdsjan.
Vi fortsætter til en af Aserbajdsjans sydligste byer Lankaran.
****Hotel Qafqaz Sahil eller tilsvarende i Lankaran M/-/-

Torsdag den 4. oktober 2018: Vandring i Hirkan National Park
Vi bruger dagen på en smuk vandretur i den vilde natur i Hirkan
National Park, som ligger i det allersydligste Aserbajdsjan tæt
på grænsen til Iran.
Hirkan National Park er hjemsted for vilde dyr som persiske
leoparder og brune bjørne samt en masse endemisk flora og
fauna.
Parken er også berømt for sine dybe skove med Persian
Ironwood.
Ønsker du ikke at vandre har du mulighed for at udforske
Lankaran på egen hånd.
****Hotel Qafqaz Sahil eller tilsvarende i Lankaran M/-/-

Fredag den 5. oktober 2018: Retur til Baku og hjemrejse
Vi forlader det sydlige Aserbajdsjan med retning mod Bakus
internationale lufthavn, hvorfra vi flyver hjem.
Vejledende flyplan:
Baku - Moskva 15:15 -17:25
Moskva - København 19:45 - 21:30

Aserbajdsjan som rejseland
Aserbajdsjan er et yderst alsidigt land at rejse i, både naturmæssigt, kulturelt og historisk og har
som alle andre tidligere sovjetrepublikker travlt med at skabe sin egen identitet efter den
pludselige selvstændighed i 1991, hvilket udtrykkes på mange forskellige måder i samfundet.
Det er ikke mange turister som finder vej til Europas yderste kant, og du vil møde en gæstfri og
imødekommende befolkning, en fascinerende fusionsgastronomi og opleve en stor kontrast i
hverdagen, hvor æseldrivere deler vej med store moderne firehjulstrækkere og moderne
skyskrabere deler skyline med slidte betonboligblokke fra en svunden Sovjettid - En æra som
alligevel ligger og lurer under overfladen i befolkningens bevidsthed.

Vejledende rutekort

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsens pris pr. person:
DKK 12.495 ved 1, 2 eller 3 deltagere udover rejseleder Jan Tvernø
DKK 11.995 ved 4, 5 eller 6 deltagere udover rejseleder Jan Tvernø
DKK 11.495 ved 7 eller flere deltagere udover rejseleder Jan Tvernø
Afrejsen er garanteret uanset antal deltagere
Enkeltværelsetillæg: DKK 1.345
Muligvis ikke tilgængeligt i Khinaliq - Skriv dig evt. op til deleværelse ved tilmelding.
Tilmelding og programspørgsmål:
Silkevejsrejser v/Jan Tvernø - rejser@silkevejen.dk - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Måltider jf. program eksklusiv drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost som kan være picnic, A=Aftensmad)
- Lokal guide jf. program
- Entréer til museer og historiske bygninger
- Dansk rejseleder - Jan Tvernø
- Silkevejsrejsers tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering)
Prisen inkluderer ikke:
*1
- Flybillet København-Baku-København
*2
- Visum
- Kabelbanen i Gabala
*3
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring - Kontakt Silkevejsrejser
*4
- Individuelle forlængelser - Kontakt Silkevejsrejser
- Evt. fotoafgifter
*5
- Drikkepenge og frivillige bidrag til kirker og lignende
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen

Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere skal have visum til Aserbajdsjan
- Dit pas skal være gyldigt til minimum 6. april 2019 (Seks måneder efter udrejse)
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Silkevejsrejser
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding
- Afbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum
- Rejseforsikring faktureres ved bestilling
- Restbeløb faktureres til betaling 1. juli 2018
- Deltagelse foregår på egen risiko
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser.

______________________________________________
*1

- Kan erhverves for ca. DKK 2.500 (Januar 2018)

*2

- Det er relativt enkelt at opnå visum til Aserbajdsjan. Silkevejsrejser koordinerer visumansøgningen.
Du får ikke visum, hvis du har et stempel fra Nagorno-Karabakh i dit pas.
*3

- Silkevejsrejser har et rigtig godt samarbejde med GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning

*4

- Silkevejsrejser har mulighed for at arrangere forlængelser, hvis du ønsker mere tid i Kaukasus.

*5

- Det er kutyme at give drikkepenge i Aserbajdsjan. Der udarbejdes et vejledende niveau som
rejselederen administrerer.

Silkevejsrejser/Happy Lama Travel og Jan Tvernø
Happy Lama Travel blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007
efter en rejse i Peru, som stadig er Happy Lama Travels store
speciale i Sydamerika sammen med Ecuador, Colombia, Bolivia og
Galapagosøerne.
Happy Lama Travel er på samme måde ved at etablere sig som
specialist i de spændende lande langs Silkevejen - Usbekistan,
Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Mongoliet,
Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan, Georgien, Armenien og Tyrkiet.
Disse lande bliver markedsført under navnet Silkevejsrejser.
Silkevejsrejser arrangerer primært individuelle rejser og specielle
grupperejser på opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov
for oplevelser. Alt kan i princippet lade sig gøre. Silkevejsrejser har
endnu ikke arrangeret to identiske rejser.
Silkevejsrejsers eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, lægger stor
vægt på personligt at have researchet de valgte destinationer og er
derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et
omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande.
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea
Mongoliet, Suriname, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien,
Nagorno-Karabakh, Bulgarien og Sri Lanka.
Silkevejsrejser er som loven foreskriver naturligvis medlem af
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk
Læs om Silkevejsrejser på www.silkevejen.dk

Jan er kendt for at arrangere rejser som
tager dig ”Off the beaten track” til steder
som ikke udbydes hos traditionelt
tænkende rejsebureauer.
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk

