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STORE REJSEOPLEVELSER
med dansk           rejseleder

Lyngby - Lemvig - Tlf. 70 11 47 11 - www.riisrejser.dk

Katalog 2012
Hent eller bestil det nye 
180 siders katalog med 
forårets, sommerens og 
efterårets rejser med 
bus, fl y og fl odskib.

Bestil på:
www.riisrejser.dk

Sydspanske klassikere

ANDALUSIEN
Flot og spændende rundrejse blandt nogle af verdens 
smukkeste byer og historiske seværdigheder. Flyrejse 
t/r, rundrejse med dansk rejseleder og ****hoteller med 
1/2 pension er inkluderet.
Rejs med 12/4, 24/5, 27/9 el. 18/10. 

8 dages rundrejse. Fra kr . . . . .  6.995,-
Busrejser
Flodkrydstogter
Flyrejser
Musikrejser

70 11 47 11

GODT
REJSESELSKAB2012

Historisk rundrejse

DET HELLIGE LAND
Spændende rundrejse med besøg i Jerusalem, Haifa, 
Nazareth, Bethlehem og mange andre historiske ste-
der. Flyrejse t/r, hoteller med ! pension, udfl ugter samt 
både dansk og lokal rejseleder.
Rejs med 23/3 eller 12/10. 

8 dages rundrejse. Fra kr. . . . .   10.795,-

Busrejser
Flodkrydstogter
Flyrejser
Musikrejser

70 11 47 11

GODT
REJSESELSKAB2012

Busrejser
Flodkrydstogter
Flyrejser
Musikrejser

70 11 47 11

GODT
REJSESELSKAB2012

ryste og støve efter et bom-
bardement.

Man føler dig som en 
amerikansk soldat, når du 
står i landgangsfortøjet, hø-
rer bølgeskvulp og en masse 
stemmer af soldater – en ori-
ginal optagelse fra det kame-
rahold, der var med ombord 
den juli morgen i 1943. 

Rådes bod på
Igennem hele museet er der 
fotoplancher og dokumen-
tarfi lm, der beskriver for-
skellige facetter af landgan-
gen og invasionen, lige fra 
faktuelle beskrivelser af an-
tallet af de forskellige arme-
er og divisioner, der indgik 
på hver side, til skildringer af 
hverdagslivet for soldater og 
civilbefolkninger. 

Hvis man gerne vil have 
mulighed for at fordybe sig 
i detaljer, har museet mange 
store glasmontrer, som er 
fyldte med geværer, militær-
udstyr og uniformer fra beg-
ge sider. 

’Husky’ har slet ikke haft 
den samme bevågenhed i 
Danmark som landgangen i 
Normandiet i 1944. 

Men det kan der nu rådes 
bod på, hvis vejen går forbi 
Catania og Sicilien. 

REJSER@INFORMATION.DK

Voxpop

Naja Rosa Koppel 
sanger, aktuel med pladen 
’The Place I Call Home’

– Har du et sted, du altid 
vender tilbage til?

»Der er et sted ude i 
Mojave-ørkenen uden for 
Los Angeles. I en lille by 
der hedder Yucca Valley. 
Når man kører længere ud 
af de støvede ørkenveje, 
helt derud, hvor der ingen 
huse er længere, så kom-
mer man til en vej der hed-
der God’s Way Love. Der-
ude bor min ven Garth i 
en tippi (lavet af ler) – og 
der har han i snart 30 år la-
vet en  paradishave herude 
i ingenting. Jeg sover altid 
på en gigantisk stor klip-
pesten, når jeg er derude, 
og man falder i søvn til co-
yoternes sang i et måne-
landskab. Det er et utroligt 
livsbekræftende sted at be-
søge, og jeg er nærmest af-
hængig af at komme derud 
en gang imellem.«
– Hvad er dit næste 
rejsemål og i hvilken 
forbindelse?

»Mit næste rejsemål hå-
ber jeg er Puerto Rico. Øen 
har et meget specielt sted i 
mit hjerte. Min far levede 
sine sidste dage der, og der-
for er Puerto Rico nok også 
et sted, jeg altid vil vende 
tilbage til. Det er en magisk 
og meget smuk ø.«
– Har du nogensinde 
hørt noget musik, som 
har gjort, at du bare 

måtte rejse til en bestemt 
destination?

»Ja, jeg må sige Sydsta-
terne i USA. Jeg har altid 
været meget inspireret af 
den musik, der er kommet 
derfra; blues, gospel, soul 
og ikke mindst rock’n’roll

Den brændende og nød-
vendige musik, den ærlige, 
rå og seje musik, der kom-
mer direkte indefra og må 
ud og blande sig i verden.«
– Hvad er ’den perfekte’ 
ferie for dig?

»En ferie med et smukt 
hav, sand under fødderne 
og måske en lille by med fi -
ne små spisesteder og live-
musik klubber, så skulle 
det være så tæt på perfekt 
man kan komme. Måske 
er Puerto Rico og Old San 
 Juan et godt bud.«
– Hvordan vil så afslutte 
sætningen: Du skulle tage 
at prøve ... »... At hoppe ud i 
eventyret med åbent sind, 
glem fordommene og grib 
de chancer, der byder sig. 
Der er så mange smukke 
mennesker og oplevelser 
ude i verden.«                NOGG

Musikken fra 
Syden inspirerer

Voxpop

Kim Leine 
forfatter, aktuel med ’Robinson-
manifestet’ medio marts

– Hvad er din 
favoritdestination?

»Grønland, ligegyldigt 
hvilken by, så jeg kan vel si-
ge Kangerlussuaq, landets 
indgangsport, der hvor 
landet folder sig om en, og 
hvor man står lidt og sun-
der sig og indsnuser duften 
af fl yfuel, cafeteriamad og 
fjeldluft og lader det sive 
ind, at man er tilbage.« 
– Hvad er dit næste 
rejsemål og i hvilken 
forbindelse?

»Singapore. Det bliver 
første gang til Asien for 
mig, ja, første gang uden 
for Europa. I forbindel-
se med min næste roman, 
Robinson-manifestet, skal 
jeg se byen og mødes med 
en damefrisør.«
– Er der steder i udlandet, 
der har inspireret dig i dit 
arbejde?

»Uden Grønland var 
jeg ikke blevet forfatter. 
Ting bliver meget tydelige 
og meget enkle, når man 
er i Grønland. I Grønland 
streames livet direkte og 
i stor båndbredde. Alt det 
rodede og grumsede og pi-
xelerede ved livet andet-
steds forsvinder, og tilbage 
er en virkelighed i HD og 
naturlige farver.«
– Hvordan vil så afslutte 
denne sætning: Du skulle 
tage at prøve ...

»... at rejse nordpå i ste-
det for.«                  NOGG

Grønland for altid


