
Kulturrundrejse 
i Apulien
Vi besøger den vidunderlige 
(spanske) barok by Lecce og kejser 
Frederik II dramatiske fæstning 
Castel Del Monte. På rejsen 
kommer vi rundt til de vigtigste 
kultur - og naturseværdigheder 
som hulebyen Matera, Bari, 
Locorotondo, Alberobello, Ostuni og 
Trani. 11 herlige kulturdage.
Afrejse 2023: 31. marts, 30. septem-
ber og 14. oktober 
Pris: fra kr. 16.890 inkl. fuldt program 
og helpension undtagen to måltider.
Indkvartering på centrale tophoteller.
Ekspert rejseledere: 
Thomas Köllner og Heidi Byberg.

Torvet i Matera

Få men unikke skræddersyede rejser
• Kun udvalgte eksperter med 

formidlingsevner
• Historiske og kulturelle oplæg indgår i 

alle vore ture
• Det lokale køkken og kvalitet i centrum
• Gode centrale hoteller

Kun små grupper - bestil derfor i god tid. 
For tilmelding og yderligere info:
Kontakt venligst tlf. 26 12 03 66  ·  info@krimrejser.dk

www.krimrejser.dk
Krim Rejser – et familie-
firma hvor indhold, 
personligt engagement 
og nærvær samt skræd-
dersyede rejser sikrer 
en ferie ud over det 
sædvanlige

Afrejse 2023: 21. april 
og 23. september
Pris: Kr. 16.490 
inklusiv fuld pension 
og fuldt program.
Ekspert rejseledere: 
Marie Nytoft m.fl.

Georgien og Armenien
På grænsen mellem Europa og Asien ligger disse prægtige oldkristne kulturer 
med en helt enestående natur. Vi besøger de kendte, ældgamle kulturcentre 
Tbilisi og Jerevan. Vi besøger samtidig en lokal familie i bjergene og den 
tidligere direktør for det lokale museum. Disse gæstfrie lande byder på en 
stribe af UNESCO fredede seværdigheder, herlig lokal mad og kvalitetsvin fra 
Kaukasus. 12 dage.

Kazbegi bjerg, Georgien

BESTIL TRYGT - FULD RETURNE-

RING VED EVT. RESTRIKTIONER 

Oplev det smukke og historisk vigtige Centraleuropa på 1. klasse. 9 eller 10 dage. Vi
lægger bl.a. ind til de tidligere hovedstæder i Habsburgernes imperium Wien og
Budapest med deres unikke kunstskatte og barokpaladser, alt imens den
enestående bjergrige natur flyder forbi bestrøgetmed borge og småbyer fra en
svunden tid. Turen starter med tre herlige kulturdage i Budapest på fint central
hotel efterfulgt af seks eller syv dages luksuskrydstogt.

Historisk luksus krydstogt på Donau

Afrejse 2023: 9. juni - 10 
dage og 26. juli - 9. dage.
Pris: Fra kr. 15.990 inklusiv 
fuldpension og drikkeva-
rer på topniveau. 
Ekspert rejseledere: 
Thomas Köllner og Jakob 
Smith.

Parlamentsbygningen i Budapest

  12 begivenhedsrige dage med fuldpension og ekspertguide Sharlo Elmose . Oplev 
det smukke og urgamle Usbekistan og Centralasien på denne spændende 
historiske rundrejse.
På denne eventyrlige rejse oplever vi enestående bjerg, ørken – og sletteområder 
som er rammen for nogle af de vigtigste handelsruter der forbandt Østen med 
Mellemøsten og fra den tidlige middelalderen ligeså Europa. 12 dage.

Historisk rundrejse i Usbekistan

Afrejse 2023:  1
5. september.
Pris: kr. 16.490 
inklusiv 
fuldpension. 
Ekspert 
rejseleder: 
Shahlo Elmose.

Samarkand

Rundrejse i 
Albanien og 
Makedonien
Oplev ubeskrivelig smuk natur, 
tilbagestående landområder og 
pulserende byer samt den helt 
særlige stemning, der hersker her 
i Balkan. 
Få en indføring i disse landes 
komplekse historie fra romerne, 
osmannerne over kommunistisk 
diktatur til landenes aktuelle 
problemer som unge demokratier. 
11 dage i selskab med ekspert. 
i Balkan Heidi Byberg.

Afrejse 2023: 4. september
Pris: Kr. 14.490 inklusiv fuld 
pension (undtagen to måltider) 
og fuldt program.
Ekspertrejseleder: 
Heidi Byberg.

Krim Rejser 2023

8 dages luksuskrydstogt på mindre skib, der kan lægge ind direkte til de historiske byer. Oplev det smukke 
Adriaterhav med dens unikke kystlinie og øer på 1. klasse. Få en spændende indføring i dette spændende 
kulturområde og ferie på 1. klasse. Tidligere den romerske provins Dalmatien, og siden da altid eftertragtet for sin 
handel, rigdom og strategiske beliggenhed som bindeled mellem det gamle Europa og “Den Østlige Verden” af bl.a. 
Konstantinopel og Venedig. Besøg bl.a. de historiske kystbyer og øer Dubrovnik, Mljet, Hvar, Polciska, Makarska og 
Korcula. Ekstra overnatning på hotel i det historiske Split med besøg i Kejser Diocletians palads m.v. 

Luksus krydstogt Adriaterhavets Perler

Afrejse 2023: 22. september 2023 - bemærk kun én afrejse!
Pris: kr. fra 14.990 inklusiv halvpension og kahyt på standard dæk. Ekspert rejseledere: Jakob Smith.

Historisk luksus krydstogt på Rhinen 
Nyd noget af Europas smukkeste natur langs Rhinen og bliv klogere på dette områdes betydning for udvikling af tysk kultur. 
Området udgjorde i mere end 1000 år hjertet i Det Hellige Tysk Romerske Imperium, og er derfor fundamentet for det 
moderne Europa og i særdeleshed det moderne Tyskland. Besøg de vigtige historiske og rige handelsbyer samt kulturbyer 
Amsterdam, Worms, Köln, Koblenz, Rüdesheim, Mannheim, Strasbourg, Mainz og Heidelberg. Oplev tre af Europas mest 
imponerende bygningsværker - de gotiske katedraler i hhv. Köln, Strasbourg og Mainz. Ti herlige kulturdage.

Afrejse 2023: 22. juni, 17. august og 14. september. 8 herlige dage på skibet og 2 ekstra dage i smukke Heidelberg. 
Pris: Fra kr. 16.490 inklusiv top forplejning og fuldt kulturprogram. 
Ekspert rejseleder: Jakob Smith og Thomas Köllner.

Strasbourg Dom (1015-1439) - et af Europas 
mest imponerende bygningsværker.

10 kulturelle dage i fodsporet af den europæiske civilisations- og kristenhedens 
1000 årige centrum ( år 476 - 1453)  - Konstantinopel - samt det moderne Tyrkiets 
opståen. Vi besøger udførligt Konstantins kejserby og efterfølgende det 
natursmukke og gamle Thrakien med det famøse Gallipoli stræde og slagmarker 
fra 1. verdenskrig, hvor det moderne Tyrkiets leder Atatürk skabte sit navn.
Afrejse 2023: 31. august
Pris: kr. 15.890 inklusiv 
fuld pension 
(undtagen to måltider) 
og fuldt program.
Ekspert rejseleder: 
Thomas Köllner.

Kulturrundrejse til Istanbul/ 
Konstantinopel og Thrakien

Sofia Katedralen i Konstantinopel - centrum for 
Europas politiske og religiøse magt i 1000 år.

NYHED!

Katedralen i Assisi

Kulturrundrejse i grønne 
Umbrien, Norditalien
9 dage kulturrundrejse med basepå et herligt fire stjernet familie-
hotel i antikke Spoleto. Herfra oplever vi områdets skønne natur og 
de historiske kulturbyer i området. Vi besøger bl.a. Perugia og Assisi 
og nyder naturen og det italienske køkken.

Afrejse 2023: 23. april 
og 24. september
Pris: Kr. fra 13.890 
inklusiv fuldt kultur-
program, besøg på 
vingård og de fleste 
måltider.
Ekspert rejseledere: 
Heidi Byberg og 
Thomas Köllner.

Rundrejse klassisk Sicilien
En historisk Odyssé hvor vi når ”hele vejen rundt på Sicilien”, og bl.a. ser 
på Siciliens afgørende rolle i Vesteuropas etablering og den skelsættende 
tilbageerobring af Sydeuropa fra araberne samt Italiens samling. Vi bor 
på gode centrale hoteller og bl.a. et top istandsat 400 år gammelt kloster.
11 dage med historie, kultur, natur og gastronomi.

Afrejse i 2023: 
5. maj, 16. september 
og 14. oktober
Pris: fra kr. 15.890 
inklusiv fuld pension 
i 9 dage og fuldt 
program.
Ekspert rejseledere: 
Thomas 
Köllner 
og Heidi 
Byberg.

Kulturrundrejse i 
Rumænien med 
Transsylvanien
Oplev landets unikke historie, natur, 
herlige mad og dets vigtigste byer 
bl.a. Bukarest (kælenavn ”Balkans 
Paris”). Et land som er ukendt for de 
fleste. Vi besøger også det natur- 
smukke Transsylvanien hvor den 
mytologiske Grev Dracula regerede i 
1400 tallet og med dygtighed samt 
brutalitet var central i at beskytte 
Europa fra den osmanniske 
ekspansion. 
Afrejse 2023: 1. september
Pris: kr. 14.890 inklusiv fuld 
pension (undtagen to måltider) 
og fuldt program.11 dage.

NYHED!


