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when luxury isn’t
imagination any more
Atlantis Rejsemagasin efterår 2011

37 Musthaves til din strandtur
Guide: Dubai deluxe

Florenza Khamsin feriested er det eneste boligområde under udvikling beliggende lige ned til
vandet i det centrale Hurghada, omgivet af 12
hoteller, placeret i et anlagt område på 50.000
m2 ved kysten af det smukke Røde Hav.
Florenza Khamsin Beach Resort omfatter 1060
luksus lejligheder med priser begyndende fra
bare $25,752 - ca. 22% billigere end lignende
projekter, bedste kvalitet og mange faciliteter
Investorer vil også værdsætte at Florenza
Khamsin ligeledes tilbyder en garanteret udlejningsordning, med afkast på op til 6% om året på
tilbud med 4 uger anvendelse.

Begrundelser for at investere i
Florenza Khamsin Beach Resort
• Alle investorer har mulighed for at videre 		
sælge deres andel før færdiggørelse, så snart
40% indbetaling er blevet betalt.
• De fleste lejligheder har en fabelagtig udsigt
udover det Røde Havs krystalklare vand.
• Fremragende lejlighed til at købe-for-at-sælge
mulighed, da værdien vil stige med 25% i det
første år af investeringen alene.
• 18% udbytte af købs-beløbet ved de første 3 år
med leje-garanti.

• Mulighed for lån direkte fra bygherren.
• 5%, den laveste rentesats i Egypten for en 		
periode på op til 5 år.
• En af de bedste beliggenheder i Hurghada.
• Fire svømmebassiner og klubhus.
• Privat strand.
• Førsteklasses turist dykkersted. Vandsportscenter, herunder dykkerskole, drage-flyvning og
windsurfing. Leje af udstyr og opbevaring.
• Mange interessante steder i nærheden. (Luxor,
Aswan, Cairo..osv)
• Solskin hele året.
• 	Beliggende lige midt i Hurghada.
• Fem minutter fra Hurghada Marina.
• Kun 10 minutter fra Hurghada internationale luft
havn med direkte forbindelser til de fleste stor
byer i Europa.
• 	Fuldt vedligeholdt ejendom, strand, svømmebassiner og haver.
• Høj kvalitets bygningskonstruktion – 10 års garanti.
• 24-timers sikkerhedstjeneste
• 	International kæde af restauranter, cafeer og
barer.
• Reception og concierge service, rengøring, 		
vaskeri og vedligeholdelse.
• Natklubber i hotellet.
• 20 minutter fra en 18-hullers golfbane.
• Lægecenter

•
•
•
•
•
•
•
•

Motionscenter
Spa, skønhedscenter & motionscenter.
Børneklub.
Strandbarer.
Wi-Fi.
Kabel TV til alle lejligheder.
Internet-café.
Lejlighederne er blevet udformede for at kunne
skabe mest glæde ved dette marine eventyrland.
• Efter færdiggørelse af projektet, vil dette blive
administreret af bygherren.
• Investorer har mulighed for at vælge enten hav,
have, by eller pool udsigter.
• Vi har flere forskellige betalingsmuligheder og
gode tilbud til vores investorer.

Atlantis Rejser efterår 2011 / www.atlantisrejser.dk

Få tips til shopping, eventyr og
forkælelse i dejlige Dubai

Til middag hos... beduinerne
During this pre-launch release pricing has been geared to
offer early bird buyers the lowest possible entry point:

		

størrelse startpris

Studio

Fra 37 m2

$ 33000

One-bed room apartments

Fra 62 m2

$ 55857

Two-bed room apartments

Fra 84 m2

$ 63000

Three-bed room apartments Fra 130 m2 $ 180866

-Tag med Rushy Rashid på en
eventyrlig aftenudflugt i ørkenen

TISnet
GRmA
agasi

Tag å ferien
med p

Hurghada, Cornish Road - Arabia Area
Florenza Khamsin Project
Tel.: + 2 065 3553315 • Fax: +2 065 3553314
www.florenzakhamsin.com • info@florenzakhamsin.com • sales@florenzakhamsin.com

www.atlantisrejser.dk

Vinteren venter
– hvad venter du på?
S

ommeren er forbi nu, og vinteren venter
forude. Det er vi glade for hos Atlantis
Rejser, for vinteren er den årstid, hvor vi
har rigtig meget at byde på, når det kommer
til rejser og oplevelser for hele familien.
Vi kan næsten ikke vente med at vise vore
gæster de mange nye hoteller, oplevelser
og destinationer, som vi præsenterer denne
vinter. Så jeg tager lidt forskud på glæden i
denne udgave af vores inflight-magasin.
Oplev tre lande i ét
Ja, det er sandt – du kan nu med Atlantis
Rejser opleve tre lande på én ferie. Vi har
nemlig taget den stemningsfulde badeby Taba
på programmet fra denne vinter.

På turen i Jordan kører du gennem fantastiske
rødglødende ørkenområder, inden du når den
mystiske og smukke, lyserøde klippeby, Petra.
Vi har en del hoteller i Taba Heights, som er et
lille minisamfund udelukkende etableret med
henblik på at give dig den bedste ferie nogensinde. Her er golfbane, mulighed for bådudflugter med snorkling, bycentrum med lokale
butikker og flere spændende restauranter. Alt
sammen kombineret med store flotte pools og
en lang, lang sandstrand.
Nysgerrig? Læs mere om Taba på side 36.
Med ønsket om en rigtig god ferie.

Taba er en lille by, som ligger direkte ud til
Aqaba-bugten i den nordlige del af Rødehavet, og fra Taba kan du bogstaveligt talt se til
både Israel og Jordan.
Vores hoteller i Taba er den perfekte base
for en ferie, hvor du på endagsudflugter kan
besøge både Israel og Jordan. I Israel er der
mulighed for at svømme med delfiner i Eilat.

Pernille Ammitzbøll

Kommunikationschef Atlantis Rejser
Foto: Franne Voigt
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22 kilometer nord for lufthavnen i Hurghada ligger El Gouna, hvor du hele året bydes velkommen til byens
lange sandstrande, azurblåt vand og sommertemperaturer. Navnet El Gouna stammer fra den krystalklare
lagune, som med sine forgreninger og kanaler markerer byens puls. Hvad enten du bor fast i El Gouna eller
besøger byen som gæst, finder du her en by hvor alt ligger indenfor behagelig afstand. Byens arkitektur
harmonerer elegant med den flotte natur. Med 14 hoteller i forskellige kategorier –10 af dem har allerede
fået miljøcertifikatet ”Green Star” - er der masser af muligheder at vælge mellem. El Gouna tilbyder også
en 18-hullers golfbane, havnefront, og et stort udvalg af underholdning og aktiviteter, restauranter og barer.
El Gouna: Masser af muligheder i fantastiske omgivelser.

6	Dejlige Dubai
Kan du heller ikke vælge mellem
storbyferie, badeferie og eventyr?
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Luxors mange vidundere.

31

28	Deluxe Oman
Kom med inden for på det luksuriøse
hotel The Chedi i Muscat, Oman.

39
31	Gå grassat i gadgets
Bliv opdateret på tidens mest cool
gadgets.

39	Læsning til liggestolen
Fire kendte kvinder giver deres bud
på, hvilke bøger du skal læse på din
næste ferie.
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den nye Tiger Woods, byder Egypten
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dig til, hvilken netop DU skal vælge.
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Dreamy Dubai
Har du svært ved at vælge
mellem storbyferie og badeferie,
er Dubai løsningen.
Af Camilla Natascha Nivaro
Dubai er den arabiske klon af både Las Vegas
og Manhatten på én gang – med strand på!
På surrealistisk vis kan du på én og samme
ferie shoppe amok i enorme shoppingcentre,
tabe munden over himmelstræbende bygninger, storstilet arkitektur, luksuriøse hoteller, spise på udsøgte restauranter, tage på
eventyr i ørkenen og tjekke helt ud fra stor-

byatmosfære i en liggestol på en af Dubais
skønne strande. Og så ligger Dubai kun 6,5
times flyvetur fra København.

Allerede på turen fra lufthavnen ind mod
centrum taber du munden over Dubai. De
store nye veje er spækket med Porscher,
Ferrarier og Rangerovers – de fleste hvidlakerede, så de ikke bliver overophedet i
sommerperioden. For turister og andre, der
ikke har adgang til så luksuriøse lift, er der
bygget en spritny, velfungerende metro,
og tager du bussen, kan du vente på den i
lukkede busstoppesteder med aircondition
– velkommen til Dubai!

I downtown Dubai bliver du mødt af en overvældende skyline af fantastiske bygninger
som 828 meter høje Burj Khalifa, verdens
højeste bygning, med det tilsvarende gigantiske Dubai Mall med hele 41.000 kvadratmeter
at shoppe amok i.
Men Dubai byder også på vidunderlige
strande som Jumeirah Beach, hvor blandt
andet verdens eneste syvstjernede hotel,
Burj Al Arab (Sejlet) ligger. Her kan du dase
dagen lang i solen og samle energi til at nyde
storbylivet om eftermiddagen eller aftenen.

Nyd livet og lev drømmene ud i Dubai.
Mærk solen, mærk varmen. Slap af.
Foto: James Thisted
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Dresscode...

dUBAI GUIDE

Himmelsk

Dubai fungerer som mellemøstligt
hovedsæde for mange store vestlige firmaer.
Derfor har Dubai mange vestlige indbyggere
og er i det hele taget præget meget af vestlig
kultur. Du kan derfor klæde dig stort set, som
det passer dig, men det er dog ikke velset, at
man kysser hinanden på offentlig gade.

Dubai er...

 Foto: James Thisted

Dubai er ét af i alt syv Forenede Arabiske
Emirater (UAE). De andre emirater er
Abu Dhabi, der er hovedstaden, Ajman,
Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah og Umm
Al Quwain. UAE grænser op til Oman,
Saudi-Arabien og Qatar. UAE har cirka 2,6
millioner indbyggere og ledes af præsident
Khalifa bin Zayed Al Nahayan.

Af Pernille Ammitzbøll

Shop amok...

 Foto: Atlantis Rejser

 Foto: Per Gudmann

Stå på ski...
Indendørs i Ski Dubai, en kæmpe indendørs
piste med stolelift, snowpark, hop og
træer midt i Mall of the Emirates! To timer
inklusiv tøj og udstyr koster cirka 270
kroner.

Tag med på sightseeing...

1 AED = cirka 1,5 kr.
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Trænger du til at prøve noget helt nyt
gastronomisk, er et besøg på den luksuriøse
restaurant Atmosphere i 828 meter høje Burj
Khalifa, Dubai, et must. På Atmosphere kan du
nyde din middag på 122. etage med en smuk
udsigt over Dubais skyline og havet.
Burj Khalifa er verdens højeste bygning. I
dag rummer bygningen et observationsdæk,
Armani Hotel Dubai, private luksusboliger og
nu altså også en gourmetrestaurant. Kokken
er den new zealandske Dwayne Cheer, som på
sine restauranter i England og Australien har
opnået flere Michelin-stjerner.
Glastrappe fører til mad-himmel
Ankomsten til restauranten er en oplevelse i
sig selv. Ekspress-elevatoren, som bringer dig
122 etager op på få minutter, ligger i lobbyen
i det nye designerhotel, Armani Hotel Dubai.
Når du ankommer, mødes du af en imponerende glastrappe, som får dig til at føle, at du
træder ind på restauranten via den smukke
himmel i Dubai.
The Grill
The Grill på Atmosphere byder på det moderne
køkken med en overdådig menu af grill-retter,
som hummer, kylling, spareribs og et imponerende udvalg af kvalitetsoksekød, som Wagyu,
Angus og Kobe.

Der findes også et velassorteret vinkort og
drinks, samt cognac på menuen.
Ønsker man at fejre en særlig begivenhed, kan
dette selvfølgelig også arrangeres, idet den
private afdeling kan rumme op til 12 personer.
The Lounge
Hvis ikke man er til den store, lækre middagsoplevelse, kan man også nøjes med at bestille
bord i The Lounge, som ligger på samme etage
som The Grill.
The Lounge er en stemningsfyldt bar, med et
stort udvalg af vine, cocktails og champagne,
samt et mindre menu kort, som bestemt også
byder på lækre retter, som mini-burgere med
bl.a. wagyu og foie gras.
Både The Grill og The Lounge byder på High
Tea, hvor man om eftermiddagen i høj sol, kan
indtage sin te og kage med en helt fantastisk
udsigt over Dubai.
Og ja, der er dresscode - for mænd betyder
det skjorte med krave og lange ærmer samt
lukkede sko. Sandaler er kun tilladt, hvis de er
i kombination med de lokale mænds kjortel.
De frabeder sig venligst t-shirts og slidte
jeans.
For kvinderne ser man gerne en elegant og
smart påklædning. Ingen slidte jeans, klipklappere eller t-shirts her.
Men husk at bestille bord. Det kan gøres
on-line på restaurantens hjemmeside;
www.atmosphereburjkhalifa.com
Der er rift om pladserne, så bestil gerne
før du ankommer til Dubai.

Priserne begynder ved 200 kr. for en forret og
den dyreste ret er den importerede hummer fra Maine, som koster 1000 kr.

Forkæl dig selv...
Med en Royal Hamam Spa på The
One and Only Royal Mirage i Jumeirahområdet, der hvor sheikerne bor. Det
koster 530 kroner for cirka halvanden
times behandling, herunder arabisk
vask, bodyscrub, kropsmuddermaske
og massage. Rygter siger, at det var her
Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Mary var på bryllupsrejse.

I Bastakiya-distriktet, der viser Dubai, som byen så ud i
gamle dage med smalle gader og høje vindtårne, besøger
vi Dubai Museum, der holder til i det 180 år gamle Al
Fahidi-fort. Herefter stopper vi forbi krydderisouken
og guldsouken ved Dubai Creek, hvor du kan købe
spændende og billige krydderier og nødder samt unikke
guldsmykker.

AED (Dirham)

Foto: Atlantis Rejser

 Foto: Per Gudmann

Her besøger vi blandt andet den flotte Jumeirah-moske
med de to minareter – et flot eksempel på moderne,
islamisk arkitektur. Der er også fotostop ved Burj al Arab,
Burj Khalifa og Zabeel-paladset, der huser den herskende
familie.

Valuta

Dubai Mall, der med sine 41.000
kvadratmeter er et af verdens største
shoppingcentre. Her kan du finde ALT
– dyrt som billigt. Selv om du ikke er
shoppegal, er centret klart en oplevelse
værd, fordi det foruden de fantastiske
tøjbutikker også har et kæmpe springvand,
et overvældende akvarium og en
madafdeling, der får mundvandet til at
løbe over. Her finder du blandt andet Carrie
fra Sex and the city’s yndlings Magnolia,
Cupcakes og den populære internationale
sushikæde Yo Sushi!

Spis middag på...
Den japanske restaurant Zuma i the
financial district, er et af de mest trendy
steder lige nu. Priserne er som på en god
sushirestaurant i Danmark. Er dit budget
ikke til det, kan du nøjes med drinks om
søndagen, hvor der er billige barpriser.

 Foto: Per Gudmann

Foto: James Thisted

 Foto: James Thisted

Skal du virkelig forkæles på gourmetfronten, når du besøger Dubai,
så tag på restauranten The Atmosphere på 122. etage i verdens
højeste bygning, Burj Khalifa.

middag

Burj Al Arab...
- eller Sejlet som det kaldes i daglig tale, er det mest
eksklusive hotel i Dubai og et af Dubais kendetegn. Hotellet
er meget dyrt og privat, og du kan ikke komme derind, med
mindre du har en reservation. Middag på Burj kommer
hurtigt op på et par tusinde kroner, men der er alternativer.
Du kan for eksempel reservere plads til Afternoon Sky Tea til
600 kroner per person eller drinks på Skyview Bar med
et minimumforbrug på 300 kroner per person.

Klima
Det bedste tidspunkt at besøge
Dubai er oktober til påske, hvor
temperaturen er 21-25 grader.

ATLANTIS REJSER

Området med det store springvand og verdens højeste bygning,
Burj Khalifa, er Dubais nye centrum,
Foto: James Thisted
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Flyv solen i møde
En ballontur ved Luxor
byder på smukke templer, hanegal og nogle minutters
forspring på solopgangen.

”Fantastisk, fascinerende.”
Ordene undslipper læberne, mens vi i 300
meters højde svæver tæt forbi Kongernes Dal
og Dronningernes Dal ved Luxor. Tidligere
under ferien har alle i kurven besøgt de store
seværdigheder og været nede i de gigantiske
og smukt dekorerede kongegrave, hvor
faraoerne blev begravet.

sol titter frem af disen, og fordi vi stiger,
foregår solopgangen hurtigere end normalt.
Det er en storslået oplevelse.

Nu ser vi det hele lidt fra oven i morgenens
grålige skær. Himlen er smukt dekoreret med
omvendte farverige dråber, som lyser op, når
gasflammerne buldrer.

”Så er vi i 900 meters højde, og alle de andre
er under os,” erklærer han.

For knap to timer siden blev vi alle vækket
af receptionisten, som ønskede os en god
morgen.

Af Pernille Ammitzbøll

En vidunderlig morgen
Det har man måske svært ved at forholde sig
til klokken fire om natten, men lige nu føler vi,
at den tabte skønhedssøvn er givet godt ud.
Det er en vidunderlig morgen. Vi glider lige
forbi Dronning Hatshepsuts Tempel, hvorfra
Egypten engang blev regeret.
Herfra ser man, hvordan Nilens øst- og
vestbred er langstrakte frodige oaser, mens
de grønne marker og plantager efter et par
kilometer erstattes af gold ørken.
Otte varmluftballoner er gået op samtidig
på Nilens Vestbred. Vi er 20 personer i en
stor bastkurv, som er inddelt i fire rum, så
balancen altid er i orden.
Undervejs fortæller ballonskipper Ehab Hussein Koth om de seværdigheder, vi passerer.
Ret forude på vores kurs har vi Memnon
Kolosserne. Piloten slipper lidt varm luft ud
og sænker ballonen så meget, at vi glider lige
forbi i højde med hovederne og kan se duerederne i hullerne.
”Hvis vi kommer tættere på, får jeg problemer
med myndighederne,” spøger han.
Erfaren pilot i ballonen
Ehab Hussein Koth har haft certifikat til at
flyve varmluftsballon i seks år – og har siden
været i luften hundredvis af gange, så han
forsikrer os for, at han er en erfaren pilot.

Med verden for fødderne
Skipper åbner for gasbrænderen og hvæser en
lille melodi, som skal bringe os endnu højere
til vejrs.

Vi er på toppen. Udsigten ind over ørkensletten mod vest er storslået herfra. Lige
før var den grå, nu er den rødlig – farvet af
morgensolen.
Herefter lader han ballonen falde stille og
roligt 800 meter, og i lav højde glider vi ind
over en lille landsby, som er omkranset af
frodige, grønne marker.
Vi kan se direkte ned på husenes tage og
gårdspladser. En hane galer, et æsel skryder.
Beboerne omkring Nilen er ved at stå op.
Nogle er tidligt oppe og går allerede rundt
i gaderne. Ingen, ud over en ivrigt gøende
hund, som cirkler rundt om sig selv, mens den
kigger op, ænser tilsyneladende den lydløse
flok, som svæver lige over dem.
Andre balloner gør klar til landing, men skipper aftaler en anden landingsplads længere
ude med sine folk på landjorden.

og hjælperne hægter sig fast i kurven for at
holde den nede.
Efter en udflugt på to en halv time vender
vi tilbage til krydstogtskibe og hoteller til en
dejlig omgang morgenmad.
En stor oplevelse rigere.

Ballonturen...

- er for de
morgenfriske. Der
er nemlig afgang
fra hoteller og
krydstogtskibe
kl. 04.30

- foregår
i forskellige
størrelser kurve.
Nogle kurve
kan bære 20
personer

- varer cirka
to en halv time
- selve flyvningen
varer 30-45 minutter.
Maksimumhøjde er cirka en
kilometer.

”Så har I både fået den højeste og den længste tur,” fastslår han.
Ingen penge til børnene
10 minutter senere hænger bastkurven få
meter over en mark, omringet af skolebørn på
æsler, som har gjort det til en indbringende
forretning, at blive fotograferet sammen med
ballonturister. De tigger helt uden blusel.
Skipper advarer dog mod at give dem penge.
”Så går de ikke i skole, men følger balloner
dagen lang. Det er til deres eget bedste,”
forsikrer han.

Koster 700 kroner
- med bustransport
og sejlads frem og tilbage over Nilen. I vinterperioden er det en god
idé at medbringe
varmt tøj.

Han sætter, efter et enkelt mislykket forsøg,
ballonen blidt ned, man mærker kun et bump,

Vejret ved Luxor er næsten altid perfekt til
flyvning. Specielt om morgenen når vinden er
svag. Nogle dage kan ballonskipperen og hans
stab endda nå at gennemføre tre flyvninger.
Hjælperne er med, når ballonen fyldes med
luft, og de følger med i bil på landjorden,
mens ballonen svæver væk.
Skipper og hans hjælpere er i konstant radiokontakt, og han modtager løbende informationer om eventuelle balloner i luftrummet
over os, som han ikke selv kan se for den
gigantiske ballon, som indeholder 5.000
kubikmeter luft.
Fra opsendelsespladsen mod nord er yderligere syv balloner nu på vej op.
I 700 meters højde og med udsigt til Nilen og
Luxor mod øst sker det så. Den morgenrøde
Bjergene gløder gult i den tidlige morgensol, når ballonerne løfter sig lydløst over Luxors vestbred. Foto: Atlantis Rejser.
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Hieroglyfferne står for stabilitet, liv og herskermagt - vigtige
elementer som farao skulle sørge for var tilstede i Egypten.
Fotos: Per Gudmann

MÖVENPICK RESORT ASWAN
OPLEV DET IDEELLE HOTEL TIL FERIE OG AFSLAPNING: MÖVENPICK RESORT I ASWAN, EGYPTENS SYDLIGSTE BY
Resortet, der ligger på en ø i Nilen, er omgivet af smuk natur og har den mest forrygende beliggenhed. Til den ene side er
der udsigt ud over Aswan og livet ved Nilens bred, og til den anden side udsigt over den botaniske ø Kitchener’s Island.
Resortet har tre restauranter, en loungebar og ikke mindst panoramabaren på 14. etage, hvor du har perfekt udsigt over
øen, Nilen og landskabet. Swimmingpoolen er anlagt, så den nærmest svæver over Nilen – en pragtfuld oplevelse.

På sporet af det
gamle Egypten
Sammen med Folkeuniversitetet
i Århus og Emdrup har Atlantis
Rejser denne sæson fornøjelsen
af at præsentere en spændende
kulturrejse til faraonernes gamle
hovedstad Luxor.
Af Louise Alkjær
På denne enestående rejse kan du opleve
Luxor, en mindre provinsby i det sydlige
Egypten, delt af Nilens vande med en østlig
og en vestlig side. Og så tænker du måske,
hvorfor skal jeg besøge en eller anden lille
provinsby i Egypten. Svaret er simpelt: Fordi
der i denne lille afkrog af landet gemmer

sig nogle af Egyptens mest uvurderlige
kulturskatte.
På østbredden byggede de gamle egyptere de
store templer til gudernes ære. Tempelruinerne
står som ærefrygtindgydende monumenter
over de gamle egypteres formåen, og ekkoet
fra fortiden smyger sig som en ørkenvind om
søjlerne. Selv de mest hårdhjertede har svært
ved ikke at imponeres over disse enorme
bygningsværker.
Luxors vestbred var forbeholdt de døde, og
det er på denne side, mellem saftiggrønne
marker og knasende tørre ørkenklipper, at
vi finder de smukt dekorerede grave. Her
blev konger, dronninger, prinser, prinsesser
og embedsmænd bisat i skjulte dale i de

smukkeste klippegrave. Faraonerne, der gerne
ville huskes til evig tid, opførte store templer
til ære for sig selv på vestbredden.
På rejsen besøger vi alle de største templer
og de fineste grave, men Luxor er også en
levende nutidsby, der skal opleves. Der er også
afsat tid til at besøge Cairo med pyramiderne
og Det Egyptiske Museum.
Læs mere om rejsen på Folkeuniversitetets
hjemmeside www.fuau.dk I tilknytning til
rejserne er der forelæsninger om Luxor i
både Århus og Emdrup i efteråret 2011.

Oplev Luxors mange seværdigheder på denne rejse med Atlantis Rejser og Folkeuniversitetet. Der er afrejse i januar 2012. Fotos: Per Gudmann.
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10 hurtige til Robert
- om alt, intet og speedos!

Hvis jeg siger... stegt flæsk med
persillesovs, hvad siger du så?
”Rio Bravo – ja, tak! Jeg elsker en omgang stegt flæsk ad libitum på
sådan en søndag. Hold da fest, jeg skal bæres hjem derfra.”
Hvidovre?
”Barndom, hjem forældre. Skole – to forskellige! Jeg skiftede i 10.
klasse og fik Sønderkærskolen med. Der lavede jeg ikke andet end at
stå i skolekøkkenet og spise pizza.”
Tatoveringer?
”Jeg bliver aldrig færdig – det er begyndt at køre lidt af sporet. Jeg
har lovet mig selv, at det ikke skal længere ned, end at en T-shirt kan
dække, men alle folk har jo tatoveringer i dag, så det er faktisk ikke et
problem karrieremæssigt. Det kan derfor godt være, at de kryber lidt
ned ad armene. Jeg overvejer lige nu en smuk pinup, en helt klassisk,
gammeldags robot og en abe på skulderen for at symbolisere, at den
også følger med.”
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Speedos?
”Nej, aldrig! Jeg har lagt mærke til, at badebukserne er begyndt at blive
mindre, men jeg kan bedst lide nogle store, surfer-agtige shorts.”

Robert Hansen:
Vild med Egypten

Viktor?
”Hmm, det er både godt og ondt. Jeg var for nyligt konferencier ved
et arrangement i Vollsmose, og der kalder de mig bare for Viktor, og
det gør mange folk, hvor jeg tænker ’hey, jeg hedder Robert, og jeg
har faktisk lavet mange andre ting’. Men det er jo vildt fedt, at noget
så dansk som Anja og Viktor-filmene appellerer til så mange forskellige nationaliteter, som der for eksempel er i Vollsmose – at de bliver
integreret i alle samfundsgrupper.”
Pernille?
”Ahh, det menneske jeg tilbringer mest tid sammen med – går ture
med, snakker om alt med, min bedste ven. Jeg bliver glad, når jeg
tænker på hende – det er hende jeg vil se, hvis det hele brænder på.”

Selv om 32-årige Robert Hansen har travlt med karrieren og arbejder
som både tv-vært på TV3-programmet Det perfekte minut, på teatret og er aktuel
med komedien Noget i luften, tager han sig altid tid til ferie.
Ofte går turen til Sharm el Sheikh i Egypten.
Af Camilla Natascha Nivaro
Hvad er det, du godt kan lide ved Egypten?
”Når jeg endelig kommer væk herfra, SKAL
der være sol – og det kan Egypten! Jeg har
faktisk været af sted tre eller fire gange, sidst
havde jeg mine forældre med. Jeg elsker, at du
står op, og så er der bare denne her kæmpe
sol, der skinner ned i ansigtet på dig. Og så
har Egypten nogle lækre strande og er let at
komme til, fordi det tager så kort tid i fly. Det,
synes jeg, er optur – jeg har sgu’ haft nogle
rigtig gode oplevelser der. Vi tog til Thailand
sidste gang, og der var lige to-tre dage, hvor
det var overskyet, det synes jeg ikke, at jeg har
oplevet i Egypten.”
Hvad har din bedste oplevelse været i Egypten?
”Jeg har faktisk mest ligget i en solstol, men
jeg elsker at dykke og kan ligge der flere timer.
Sidste gang mødte jeg en anden dansk fyr,
der delte samme interesse, og så lå vi der og
dykkede fra badebro til badebro og fra hotel
til hotel.”
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Hvad betyder det for dig at rejse?
”Det betyder rigtig meget, for jeg har ikke rejst
så meget før, fordi mit liv har været så intenst.
Men det er gået op for mig, at det er fedt at
komme lidt væk, slukke telefonen, få ladet batterierne op og ikke skulle alt muligt. Her for tiden
siger jeg ’farvel’ og ’hej’ til min kæreste Pernille
(Fredskild red.), og så skal jeg læse og i seng. Det
kører sgu bare lidt derud af, og når du har så
sindssygt travlt, er det vigtigt, at du lige stopper
op og husker, hvad der er så fedt og dejligt ved
din kæreste, og der kan en rejse virkelig noget.”
Hvad har du altid med dig, når du rejser?
”Min computer. Jeg ved godt, at jeg burde
lade den blive hjemme, men den kommer altid
med i tasken. Jeg kan ikke undvære den, men
jeg prøver at begrænse det, fordi min kæreste
er efter mig. Jeg har også altid bøger og film
med. Sidste gang var jeg kommet til at lave
en mappe fyldt med Spiderman, Batman og
alle mulige drengefilm. Det faldt ikke i så god
jord hos Pernille, der spurgte, om jeg ikke lige
kunne have valgt bare fem film, hun også
kunne lide. Det er noteret nu!”

Børn?
”Det kommer, vi snakker om det, og jeg bliver glad ved tanken.”
Fremtid?
”Jeg kunne virkelig godt tænke mig at lave en film, hvor jeg var et
rigtig dumt svin, fordi det er så modsat af, hvad jeg plejer at spille. Da
Pusher-filmene kom frem, og Kim Bodnia bragede frem som Frank,
ramte det mig virkelig, fordi det var nogle helt anderledes film – det
kunne være fedt at prøve at spille sådan en rolle.”

Robert hvem?
Født 5. oktober 1979 i Hvidovre.

Yndlingsfilm
”Jeg elsker Raging Bull – den sejeste boksefilm med Robert De Niro.
Forleden lå jeg også og så Ondskabens Hotel med Jack Nicholson og
kom op at køre, så hårene rejste sig på mig. Det er utroligt, at film
kan det. Taxi Driver er også helt fantastisk og Midnight Cowboy – hold
kæft, det er stærke sager! Det er svært at gå i Blockbuster efterhånden – jeg har set alt.”

Debuterer som 15-årig i Vildbassen af
Regner Grasten, der også står bag Anja
og Viktor-filmene, hvor Robert for alvor
får succes i rollen som Viktor Knudsen.
Herefter følger en række film- og tvroller, senest i den romantiske julekomedie Noget i luften samt jobbet som vært
på TV3-programmet Det perfekte minut.
Robert personlige liv er i en årrække
turbulent med heftige byture og stofmisbrug, men han formår at vende fiasko til
succes, og i 2007 vinder han Vild med
Dans – og folkets hjerter tilbage.

ATLANTIS REJSER

Vild med dans?
”Det fedeste – pludselig var der rubrikker som ’Charme-Robert’, og
gamle damer, børn og alle mulige heppede på mig. Inden jeg skulle
lave Vild med Dans, tænkte jeg elles ’åhh, nej, ser folk mig stadig
som kokain-Robert og stemmer mig ud første gang, eller bliver
jeg den nye Jesper Skibby, som alle griner af, men det gik jo ret
godt, og det var fantastisk. Det var min mulighed for at vise,
hvem jeg var – og jeg gav derfor alt, hvad jeg havde. Jeg kunne
ikke have klaret en uge mere!”
Foto: Helene Thirstrup Hasen.
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Udsigt til flere charterrejser fra Billund
Billund Lufthavn er populær hos danske chartergæster. De sætter pris på den centrale placering og de gode faciliteter, og mange gæster booker rejsen fra Billund i god
tid. Atlantis Rejser arbejder derfor på at tilbyde flere afgange fra den vestdanske
lufthavn.
Passagerne strømmer til Billund Lufthavn. Sidste år satte Danmarks næststørste lufthavn ny
rekord i antallet af rejsende. 2.574.000 passagerer blev det til, og det er en stigning på knap
12 procent i forhold til 2009.
Tendensen ser ud til at fortsætte i år. I det første halvår af 2011 var der markant flere passagerer end i første halvår 2010. Hos Atlantis Rejser mærker man også interessen for den
jyske lufthavn.
”Vi får hurtigere udsolgt på afgange fra Billund Lufthavn, end vi gjorde tidligere. Derfor overvejer vi at udvide vores program. Vi arbejder bl.a. på at kunne tilbyde rejser til Tyrkiet fra Billund Lufthavn til næste år”, fortæller kommunikationschef, Pernille Ammitzbøll.

Nemt at komme til Billund
I Billund Lufthavn glæder man sig over den stigende interesse. Men ifølge marketingchef Jesper Klausholm er det ikke en tilfældighed, at passagerantallet er gået i luften.

Se de gode
tilbud på
cimber.dk

”Billund Lufthavn har en central placering, og den er nem at komme til med offentlig transport.
Derudover mener vi, at vi har nogle gode og overskuelige rammer, som kommer passagerne til
gode”, siger marketingchef i lufthavnen, Jesper Klausholm.
”Vores gæster holder af Billund Lufthavn. Det er en stor og moderne lufthavn med god service”,
påpeger Pernille Ammitzbøll fra Atlantis Rejser.

Først med gratis internet
Udover garanti for at få en parkeringsplads er der gode indkøbsmuligheder, spisesteder,
lounges etc. Som den første lufthavn i Danmark tilbyder Billund Lufthavn også gratis internet
til alle passagerer, mens de opholder sig i lufthavnen.
”Ikke mindst med udbredelsen af smartphones er der opstået en stigende forventning om at
kunne komme på nettet hvor som helst; nemt, hurtigt og gratis. Vi forsøger bare at følge med
tiden”, siger marketingchef Jesper Klausholm.
De forsøg ser ud til at gå meget godt – bag beskedenheden gemmer der sig en markant og
populær lufthavn. Antallet af passager i Billund Lufthavn er steget med cirka en million i
løbet af de sidste 10 år.

Husk Cimber Sterling flyver fra hele Danmark, så du
kan flyve fra Aalborg, Århus, Karup, Billund, Sønderborg
og Bornholm via København, når du flyver udenrigs, og
kombinere med vores direkte flyvninger.
16
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Dagbog fra dybet
Det 30-årige fridykkertalent Jakob Hansen kan allerede pryde
sig med titlerne hold-verdensmester, Danmarksmester samt 2. bedste fridykker
i verden. I sommer gjaldt det så 96 meters dyk og et forsøg på at slå
Danmarks-rekorden i dykkermekkaet Sharm el Sheikh i Egypten.
Af Jakob Hansen

Efter mange måneders hård træning, er Jakob Hansen
klar til at sætte ny, dansk rekord i dybdedykning.
Foto: Jacob Hansen

H

vilepulsen er 35, formen i top og målet
klart: Jeg vil sætte ny, dansk rekord i
dybdedykning. Søndag den 3. juli 2011 rejser
jeg derfor med Atlantis Rejser til dykkermekkaet Sharm el Sheikh i Egypten. Her skal jeg
deltage i en konkurrence i fridykning i havet
ud for Sharm el Sheikh 13 dage senere – og til
denne konkurrence vil jeg forsøge at slå rekorden ved at dykke 96 meter ned i havet.
I lufthavnen møder mit udstyr som sædvanligt undren – ’hvad er det dog for en underlig
stor svømmefod?’ står nærmest skrevet i alles
ansigter. Om bord på flyet får jeg endelig tid
til at læne mig tilbage i sædet og tænke på de
sidste måneders hårde træning og ikke mindst
mit mål. Der er flere overvejelser, som presser
på. Er formen i orden, har træningen været
god nok og hvordan vil det føles at være
tilbage i vandet efter næsten et års pause?
Dyk i 93 meter dyb grotte
Efter ankomsten går turen først til Dahab – et
mekka for scuba-dykkere såvel som fridykkere. Det skyldes primært den lodrette, dybe
grotte kaldet Blue Hole, som findes her. Dahabs Blue Hole er, med sine 93 meter lodrette
koralvægge, det tredje dybeste i verden af sin
slags, og her skal jeg altså langsomt vænne
mig til at dykke dybt igen! Hvis kroppen skal
holde til at dykke dybt ned i havet, kræver

Jacob Hansen øver i Blue Hole i
Dahab op til selve rekordforsøget.
Foto: Jacob Hansen
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det tilvænning. Lungerne bliver nemlig udsat
for et stigende tryk under neddykningen, der
medfører, at lungerne på 96 meters dybde vil
være på størrelse med en lille knytnæve.
Med på rejsen har jeg den talentfulde, unge
fridykker Rune Hallum Sørensen, som både er
min træningsmakker og konkurrent. Men selv
om jeg konkurrerer med andre fridykkere, vil
den største konkurrent på dybderne altid være
min egen, mentale grænse.
Rune og jeg begynder med nogle forsigtige
dyk, men som dagene går, dykker vi dybere
og føler så småt trykudligningsproblemer. Vi
mærker også dykkerrusen, som indtræffer på
store dybder, og som giver dig en følelse af,
at du kan klare det hele. Det behøver dog ikke
at være tilfældet, og derfor kan dykkerrusen
være ekstremt farlig for fridykkere.
Dødsangst før dybet
Selve konkurrencen skal foregå i Sharm el
Sheikh, eftersom Blue Hole ’kun’ er 93 meter
dyb. Det ville have været optimalt med to
hviledage inden konkurrencen, men træningen
er ikke gået helt som planlagt. Jeg har haft
nogle dårlige dyk, hvor trykudligningen har
svigtet, og desuden har opturen føltes tung og
besværlig. Jeg skipper derfor en hviledag og
laver et sidste træningsdyk for at blive helt klar.

Men da jeg en dag senere rammer selve
konkurrencedagen, står jeg blot få timer inden
mit dyk, over for store, mentale udfordringer
– og jeg ved, at én negativ tanke under et
dyk kan være nok til, at det hele mislykkedes.
Tankerne maser sig på.
Tre dage før konkurrencen døde en scubadykker i Blue Hole, og fem dage inden måtte
en fridykker hentes op efter en dyb besvimelse
under vandet. Tænk hvis det nu er mig denne
gang! Hvad laver jeg egentlig her?
Det lykkes mig at kontrollere tankerne og finde
positiviteten frem igen. Vandet er cirka 28
grader, og solen varmer rigtig godt. Igen og
igen lukker jeg øjnene og ser mig selv svømme
ned langs rebet og komme sikkert op igen.
Jeg ved med min erfaring fra træningsdykkene ned til både 70 og 80 meter, at intet
må gå galt, hvis det skal lykkes. Jeg har tjek
på udstyret, der er noget så simpelt som en
håndlavet monofinne fra Ukraine, en tynd
våddragt og en dykkermaske.
Mine største bekymringer er, hvor kraftigt
jeg vil mærke dykkerrusen – om jeg kan
svømme hele vejen op igen og stadigvæk
være ved bevidsthed? Og vil det lykkes mig at
trykudligne hele vejen ned?
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Kroppen skal
vænnes langsomt
til at dykke dybt
for ikke at skade
lungerne.

Eneste
hjælpemiddel er en
monofinne – en stor
svømmefod til begge
fødder, som mest af alt
ligner halen på
en hval.

Foruden den
manglende ilt under
et dyk, kæmper fridykkere også mod en stærkt
reduceret luftvolumen
forårsaget af det
store tryk på
kroppen.
For at nå de 96 meter skal jeg desuden lægge
otte meter til den dybde, jeg har klaret i
træning. Derfor kan det godt være lidt svært
at slappe helt af. Noget der ellers er helt essentielt, når du fridykker, for jo mere du kan
slappe af, jo bedre vil kroppen være i stand til
at holde på ilten.
Det sidste åndedrag
Mine opvarmningsdyk går lige efter planen,
og som jeg hænger på linen med fem minutter til start, føles det endelig rigtigt. Nu
gælder det!
Jeg forsøger at trække været vejret dybt og
langsomt for at få kroppen til at slappe af og
bevæger mig ind i en meditativ tilstand. Jeg
hører alt omkring mig, men intet kan stresse
mig eller fjerne fokus fra det dyk, som jeg skal
til at udføre. En varm følelse af lettelse breder
sig i kroppen – det er overstået lige om lidt.
Det er som om jeg allerede har været der og
bare lige skal derned igen. Så vil alle spændingerne udløse sig på én gang i en endorfinrus.
30 sekunder til start. Jeg vågner lidt op. Bare
tre gode vejrtrækninger tilbage inden lungerne fyldes for sidste gang. Jeg lukker øjnene,
slipper rebet og lader benene rejse sig lige op i
luften, så resten af kroppen bliver trykket ned
i vandet. Jeg tæller de lange, rolige finnespark,
og prøver at ignorere en fotograf og en dommer, som følger med de første 20 meter ned.
Kroppen bliver tungere og finnesparkene
lettere. Ved 31 meter fortæller en alarm, at
det er tid til at fylde mund og kinder op med
luft, inden lungerne bliver for komprimerede.
Jeg stopper med at svømme og mærker, at
hastigheden stadigvæk stiger. Det er perfekt!
Luften fra kinderne bevæger sig automatisk
gennem de eustakiske rør, som ved en særlig
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Dybdedykning
går ud på at dykke
så dybt som muligt
på ét åndedrag.

Det store
undertryk i lungerne
gør, at blod bliver suget
ind i blodkar omkring
lungerne for at kompensere for den manglende
mængde luft.

teknik kan holdes åbne hele vejen ned. Ved
omkring 40 meter puster jeg lidt luft i masken.
Bare nok til at undgå skader i ansigtet som
kan forårsages af et vacuum i masken. Efterhånden som luften i lungerne bliver komprimeret, øges hastigheden automatisk.
Da jeg når 80 meter, bliver det pludselig svært
at trykudligne. Det ene øre begynder at gøre
ondt. Jeg arbejder som en gal for at få den
sidste lille smule luft op til øret uden at miste
luften. Kommer man til at åbne bare en lille
smule op for strubehovedet, vil luften straks
forsvinde tilbage til lungerne. Endelig lykkedes
det, og jeg glider de sidste 16 meter ned uden
at presse ørerne.
96 meter dyb glæde
Jeg når til 96 meter, hvor der hænger det lille
skilt, der skal tages med til overfladen, som
bevis på, at du har været på den angivne
dybde. Et stik af glæde fylder hele min krop
– nu skal jeg bare op uden at miste fokus.
En snert af dykkerrus fylder kroppen, og jeg
lægger mærke til alle symptomerne, mens jeg
svømmer mod overfladen med store effektive
finnespark. Hænderne bliver nede langs siden
på dybden for at undgå yderligere pres på
lungerne.
Sikkerhedsdykkeren, som har ventet på 25
meter, følger med op mod overfladen. Da jeg
efter tre min og fem sekunder bryder overfladen, tager jeg tre åndedrag og mærker, at
alt er i orden. Jeg giver et ok signal til dommeren og venter spændt. Efter 30 sekunder viser
han det hvide kort, som betyder, at dykket er
godkendt.

Dybdedykning
på eliteplan dyrkes
primært i udlandet fordi
vandet i Danmark er for koldt
og ikke dybt nok. Derimod er
Rødehavet, med de gode vandtemperaturer og den fantastiske sigtbarhed, et af de
bedste dykkersteder
i verden.

Mennesket har en
overlevelsesmekanisme, som
kaldes dykkerrefleksen. Denne
sørger for, at kroppen sparer på ilten
ved at sørge for ilt til de vigtigste
organer, mens den almindelige blodcirkulation i kroppen minimeres. Denne
refleks er ekstra stærk under dybdedykning, og pulsen falder til
langt under normal
hvilepuls.

En strøm af endorfiner bruser gennem kroppen, og en lykkefølelse, som ikke kan beskrives
med ord, gennemstrømmer mig. Det lykkedes
– dansk rekord!

ATLANTIS REJSER
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Ferie med grøn samvittighed
En af Egyptens mest populære destinationer, El Gouna, ser grønt og
sætter bæredygtighed i højsædet.
Af Pernille Ammitzbøll
Normalt er hoteller og turistressorts ekstremt
ressourceforbrugende, men det er faktisk
muligt at holde luksusferie og samtidig være
miljøbevist.
22 kilometer nord for Hurghadas internationale lufthavn ligger El Gouna. Et ressort, som
strækker sig 10 kilometer langs det Røde Havs
kyst mellem et væld af små øer og smukke laguner. El Gouna er ikke kun en grøn oase, den
er også grøn i miljømæssig forstand. Egyptens
hurtigt voksende turisme har nemlig bidraget
betydeligt til miljøproblemerne i landet.

Det grønne ferieparadis er derfor skabt af
Orascom Development ud fra ønsket om at
kombinere den perfekte ferie med bæredygtige principper.
El Gouna har således sit eget affaldshåndteringsprogram, en fabrik der sikrer genanvendelse af byens vand samt en fabrik, der
afsalter havets vand og gør det egnet til
forbrug. Byen er desuden omgivet af gårde,
der dyrker lokale, organiske råvarer.

EGYPTISKE ROMANER
I VERDENSKLASSE

Egyptens mest miljøvenlige destination
El Gouna er officielt blevet udnævnt til den
mest miljøvenlige destination i Egypten. 11
af El Gounas 14 hoteller har fået tildelt en
”Green Star”, og 5 af hotellerne har desuden
en ”Green Globe”.
Berlins tekniske universitet har desuden
planer om at åbne en masteruddannelse i El

Om El Gouna
Indbyggere: Byen har omkring 15.000 indbyggere.
Aktiviteter: Dykning, kitesurfing, wakeboarding, shopping, golf, ridning, spa m.m.
Strand: Lange fine sandstrande med lavt badevand, ideelt for børnefamilier og til snorkling
i koralrevene ud for stranden.
Temperatur: 20 til 35 grader.
Restauranter: Der findes et ”dine around-program”, som de fleste hoteller og restauranter
er tilsluttet. All inclusive rejsende kan vælge mellem samtlige restauranter og betaler blot
ekstra, hvis de vælger bedre kategorier, end de har betalt all inclusive for.
Turister: Egyptens jetset ferierer her og i stigende grad også folk fra Norden. I første kvartal af 2010 stod gæster fra Norden således for 15 procent af de besøgende i byen.

Affaldssortering i El Gouna i lerpotter i forskellige
farver. Foto: Atlantis Rejser

Gouna i vand, energi og byudvikling, hvor
byen vil virke som et levende testcenter for de
studerende.
Som gæst på et af de mange hoteller oplever
du dog ikke, at der er sparet på noget som
helst. Ganske vist finder du den sædvanlige
høflige påmindelse om ikke ukritisk at smide
håndklæder til vask ved at efterlade dem på
badeværelsesgulvet.

TRYKT I ERE
END 120.0M
00
I DANMARKEKS.

Det eneste synlige bevis på, at El Gouna er lidt
grønnere, er, at du overalt på hotellerne finder
affaldslerpotter – ikke skraldespande - til
plastik, metal, papir og glas, mens resten af
det grønne program i princippet er usynligt og
uforstyrrende for gæsten.

El Gouna er bygget i arabisk stil og falder helt
ind i det omgivende ørken- og bjerglandskab.
Foto: Atlantis Rejser

PRESSEN SKREV OM CHICAGO:

PRESSEN SKREV OM YACOUBIANS HUS:

”Scenen er sat langt fra forfatterens hjemmebane,
ørkenstøvets og de smalle gyders Kairo, men al-Aswany
holder sin læsers interesse fanget til sidste side.”
– Politiken

”Det er både ustyrligt morsomt og uhyrligt rystende.”
– Jyllands-Posten

”Fremragende roman fra egyptiske Alaa al-Aswany.”
– Information
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”Yacoubians Hus er en roman, som ingen elsker af
romaner vil kunne lægge fra sig uden at elske
romaner endnu højere […]. Aswany skriver på et
niveau, som hæver ham op i verdenslitteraturen.”
– Politiken

”En charmerende og forrykt blanding af
folkekomedie og samfundsskildring, hvinende
satire og hårdhændet alvor, latterbrøl og
knugende forfærdelse.”
– Jyllands-Posten

HR. FERDINAND

www.hrferdinand.dk

23

Det nye gamle

Egypten

D

romedaren går roligt og støt fremad med
bløde, vuggende bevægelser. Fra ryggen
af dyret er der god udsigt over de uendelige
sletter af kakigult sand, som strækker sig
ud på alle sider af os. Herude i ørkenen er
der ingen landkending, og de klit-lignende
sandbakker, som hist og her stikker op, ligner
hinanden.
Vi er her helt alene; mig, dromedaren
Muhammed, den unge mand som utrættelig fører Muhammed frem ad det spor,
han kun selv ved hvor går, og guiden på den
brune araberhest bagved. Alt er stille, mens
vi i jævnt tempo lægger kilometerne bag os.
Min taske er bundet fast til hornet foran på
sadlen, som knirker lidt i takt med dromedarens bevægelser.

Journalist Vibeke Rask Grøn greb chancen og
besøgte Cairo kort tid efter revolutionen
på Tahrir Pladsen og fik det gamle Egypten
for sig selv – og et indblik i det nye.

Det er så smukt og anderledes, og
du fornemmer den utæmmelighed, ørkenen besidder. Et let
vindpust og sandet fyger
faretruende.

Af journalist Vibeke Rask Grøn

Det her er som at være blandt beduiner
tilbage i en ukendt fortid, eller at være med i
filmen Lawrence of Arabia med Peter O’Toole.
Men vi er ikke i fortiden, vi rider her midt i
den sprællevende nutid på vej gennem et
ørkenstykke for at komme ad bagvejen ud til
de tre, berømte pyramider ved Giza ikke langt
fra Cairo i Egypten – pyramiderne Mykerinos,
Kefren og den mest berømte Keops.
Den helt fantastiske følelse af at krydse uopdaget land, af ekspedition og eventyr kommer,
fordi vi stort set er de eneste turister, som
besøger attraktionen i dag.
Enestående chance
Revolutionen på Tahrir Plads i Cairo i januarfebruar 2011 har gjort ørkenlandskabet, om
muligt, endnu mere øde. Dengang flygtede
turisterne ud af Cairo af skræk for, hvad revolutionen kunne medføre. Rejser blev afbestilt
og ingen nye købt. Hotel efter hotel i hovedstaden sat på vågeblus.
Synd for den egyptiske turistindustri, som
dagligt mister mange penge, ingen tvivl om
det; men et sjældent fund for en nordisk turist,
der vil mærke landet, befolkningen, kulturen
og skønheden, som var den lige opdaget.
For, hvor der før ankom bus efter bus fyldt
med turister, kan du i dag vandre anderledes
stille og roligt rundt og se alt, hvad hjertet
begærer – uden at blive forstyrret.
Er du den slags turist, er det nu, du
bør tage en kulturrejse til Egypten. Storheden ved at træde

Kamelerne ved Kefrens Pyramide på
Giza havde ikke meget at lave i
ugerne efter revolutionen.
Foto: Per Gudmann
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Kommer du gennem markedet, er der endda
et ledigt bord på den berømte El Fishawy café.
En sjældenhed, som du virkelig skal nyde som
turist.
”Der kommer en dag, hvor alt er normalt
igen”, siger Solomon Mahmoud og peger på
de tomme pladser. Som alle andre her i Cairo
er han overbevist om, at turisterne vender
tilbage, så snart de finder ud af, at de politiske
forhold i Egypten er i orden.
”Og så vil de mistede turistindtægter nu
være en lille pris for os at betale for en mere
demokratisk fremtid”, understreger han.
Myrrha skær
Går du en tur ned ad den travle handelsgade
Talat Harb for at ende på den nu så kendte
Tahrir Plads, hvor revolutionen fandt sted,
støder du på masser af folk, som vil snakke,
fortælle om begivenhederne i januar-februar
og forklare, hvordan de selv mener, fremtiden
tegner sig, og før du får set dig om, sidder du
i en blød sofa med et glas varm te foran dig.

Skopudseren skal pudse mange sko hver dag for at få
det til at løbe rundt. Foto: Per Gudmann

”Det er min egyptiske gæstfrihed”, siger
Karam Mohamed Karm, men han er også ejer
af en af de helt specielle butikker, hvor man
sælger æteriske olier udvundet af alverdens
blomster og buske. Så mens jeg drikker teen,
viser han mig den ene duftende olieessens
efter den anden. Håbet er at sælge lidt.

ind i Saqqara-komplekse søjlegang, vandre
gennem og ud mod Kobrapaladset, uden at
blive overrendt af andre turister, er fantastisk.

”Det er ud fra de her originale blomsterolier,
at alle nymodens parfumer bliver lavet”, siger
han og spørger mig, hvilken parfume jeg
bedst kan lide, for så vil han vise mig grundduften til den.

Du har ro til at sætte fantasien i gang, og
pludselig fornemmer du, hvordan hverdagen
måske engang var på stedet. For tusinder af år
siden slentrede folk her mellem søjlerne, andre
hastede fordi de havde et vigtig ærinde, her
var lyde, her var dufte.
Old Cairo
I det gamle markedskvarter i Cairo, er der dog
masser af liv i de labyrintagtige, smalle gader,
som har ligget her i årtusinder. Tæppehandlerne, kobbersmedene, perlemorskunstnerne
og krydderihandlerne har deres små forretninger åbne, katte strejfer rundt og en gammel, sortklædt kone sidder og halvsover hen
over en lille bod med cigaretter og papirlommetørklæder. Unge piger med svingende,
tykke, sorte hestehaler, kvinder i traditionel
klædedragt, mænd i beskidte skjorter, andre
i fine habitter myldrer mellem hinanden – de
har en hverdag der skal passes.
Min lokale guide, Solomon Mahmoud, fortæller om romere, mamlukker og osmannere,
som alle har regeret her i perioder og har
bygget Cairo større og større. Her er masser
at se – både småbutikker, den imponerende
Al-Azhar Moske med den babariske port, hvor
man hængte folk, og ældgamle bygninger,
som stadig huser tusindvis af mennesker. Det
er her, du kan købe krydderier af enhver tænkelig art. De står i store stribede lærredssække
og dufter fantastisk. Det er her, du køber god
og billig safran!
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Jeg synes nu det vil være mere spændende
at dufte til myrrha, det har jeg nemlig altid
undret mig over, hvad er. Karam Mohamed
Karm tager en flaske med en mørkere væske
ned af en af de bugnende hylder.
”Her, duft”, siger han, tager proppen af og
fortæller så, at det er svært at få turistdelen
af forretningen til at hænge sammen i øjeblikket.

Det blev til en fantastisk uge i Cairo, hvor der
både blev set på gammel kultur og gået til
moderne open air-koncerter.
Mulighederne er mange, og folk er generelt
parate til at guide dig frem, hvor du måske
er i tvivl. Da jeg på et tidspunkt ville finde et
grønsagsmarked, og stod lidt tøvende ved
et gadekryds, kom en ældre mand hen og
spurgte, om han kunne hjælpe.
Min nordiske skepsis gjorde mig noget tøvende, men han sagde, han lige havde ti minutter og allievel skulle samme vej. Han viste mig
markedet, udpegede gode lokale restauranter,
viste hvor metrostationen var, og så pludselig
sagde han, at nu måtte han gå, for han skulle
møde en bekendt, og sagde høfligt farvel.
’Engang imellem skal du tro på det gode i
mennesket’, tænkte jeg en fin oplevelse rigere.
Inden jeg tog hjemmefra Danmark havde jeg
spekuleret på, om revolutionen havde sat spor
i form af større usikkerhed, aggressivitet, kontrol, eller andre vanskeligheder i forbindelse
med at være turist. Men spekulationerne blev
gjort til skamme, samme øjeblik foden blev
sat på egyptisk jord. Det var et hav af smil og
hjælpsomhed, der mødte mig.
For revolutionen i Egypten gik godt. Den
tidligere præsident Mubarak trådte frivilligt
tilbage og overlod tøjlerne til et militærstyre, som folk generelt er tilfredse med. I
dag blomstrer optimismen og egypterne ser
stolte og glade mod fremtiden, og det er en
glæde, de gerne øser ud af og fortæller om.
Og selvfølgelig – så er fortællingerne ofte
krydret med en ukuelig tro på, at lige om lidt,
kan man tjene en skilling på dig – for sådan er
det at være i Egypten, en god handel er aldrig
at foragte.

Kefren-pyramiden er lige til at tage med hjem.
Foto: Vibeke Rask Grøn

Det tror jeg gerne. Jeg kan jo se, at jeg sidder
helt alene her i Aladdins hule.
Intet at frygte
Ude på gaden har andre slået sig på handel
med postkort og badges med billeder fra
revolutionen.
Muhammed Ali, ikke at forveksle med bokseren, pointerer han, var selv med på Tahrir
Pladsen alle de 21 dage, som revolutionen
varede. Nu sælger han billeder derfra fra et
lille bord, han har stillet op.
Revolutionen bliver måske noget, af det
fremtidens turister har lyst til at høre lidt om.
I al fald er det interessant at se selve Tahrir
Pladsen, som den ser ud i virkeligheden. Det er
en enorm stor plads, eller flere store pladser
lagt sammen for trafik skærer igennem flere
steder. I den ene ende af pladsen ligger det
Egyptiske Museum, som også er et must, på
en kulturrejse.

Alt er til salg i den store
Khan al-Khalili-basar. Her
er vi i den helt lokale del.
Foto: Per Gudmann
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Et ophold på The Chedi pirrer alle sanser.
Fotos: Per Gudmann.

Ahh, Oman!

Om The Chedi
Et femstjernet ressort og en del af den
luksuriøse hotelkæde, GHM Hotels, der
blandt andet har luksushoteller i Malaysia,
Thailand og Egypten.

Er du til toptjekket design, vidunderlige
spaoplevelser, Michelin-værdige cuisines og en
service så høj, at der mangler værdige ord for den,
så tjek ind på The Chedi i Oman.
Af Camilla Natascha Nivaro
At tjekke ind på The Chedi er som at dumpe
ned i en moderne udgave af 1001 nats eventyr. Hotellet er holdt i traditionel arabisk stil
med kupler, buer og hvælvinger, parret med
moderne, stilrene og stramme detaljer. Der er
ikke noget, der roder eller forstyrrer øjet eller
den indre ro, vi som regel stræber efter at
opnå, når vi er på ferie. Der er tænkt over ALT,
og kommer der det mindste i vejen for din ro
og feriestemning, bliver der straks rådet bod
på det.
Da vi ankom til hotellet var vores værelse
ikke klar med det samme, hvilket var helt i
orden, fordi vi ankom en time tidligere, men
personalet valgte alligevel at kompensere ved
i mellemtiden at give en balinesisk massage i
deres vidunderlige spa.
120 meter lang pool
Og det kan varmt anbefales at besøge spaafdelingen, der er ganske exceptionel. For
nyligt har The Chedi nemlig udvidet hotellet
med en ny spa-afdeling, kun for voksne, med
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13 behandlingsrum, et 400 kvadratmeter stort
træningscenter, en 103 meter lang pool ned til
havet og en asiatisk restaurant, der servicerer
spa’ets gæster. Et absolut ’must see and try’!
Børnefri zoner
Men der er også mange andre steder at
forkæle sit ferielegeme på dette ressort. Der
er yderligere to nærmest terapeutisk smukke
poolområder, hvoraf den ned til stranden er
børnefri. Så vil du bare ligge uforstyrret med
kæresten og sippe cocktails i solen og tygge
romaner igennem, er dette lige en pool for
dig.
Faktisk er The Chedi, hvad man ville kalde et
voksen-hotel, og i de tre dage, hvor vi boede
der, så vi kun ét enkelt barn på hele ressortet
– hvilket nok hænger sammen med, at det er
i den dyre ende og møntet på voksne par. Og
for dem er der kælet!
Farligt fantastisk køkken
Om du ligger ved poolen og slanger dig ved
en af poolrestauranterne eller sidder på en af
ressortets fantastiske restauranter, som sulta-

Ligger på den smukke strand tæt på Muscat centrum, Qasr Al Alams royale palads
og kun tyve minutter fra lufthavnen.
nens familie i øvrigt ofte er gæster på, får du
en royal menu med et udsøgt drinks- og vinkort. Ved poolen er hummerraviolien og den
hjemmelavede burger kvalitetstestet og kan
varmt anbefales! Om aftenen kan du vælge
at spise på én af følgende tre restauranter:
The Arabian Courtyard, The Beach Restaurant og The Restaurant, hovedrestauranten
i lobbyen. Hovedrestauranten har det mest
sammensatte menukort, du kan forestille dig,
og det kan tage laaaang tid at vælge imellem
alle de fuldstændig vidunderlige retter, der har
sneget sig ind på det kort. The Beach Restaurant har til gengæld et udsøgt udvalg af fisk
– og så sidder du lige ud til Omans golf.

Har på nuværende tidspunkt 156 gæsteværelser med udsigt til strand, ressort eller
bjerge. På hvert værelse er der tænkt over
moderne behov, og der er således musikanlæg, Ipod-dock og dvd-afspiller.
Vandt i 2009 Britiske Condé Nasts læserpris for bedste spa i Mellemøsten, Afrika
og Det Indiske Ocean.

Om morgenen kan du nyde en morgenbuffet
med ALT! Og mangler du det mindste, kan du
vælge det á la carte eller simpelthen bare bede
om det.
The Chedi er kort sagt luksus på alle plan – og
det er svært at komme på noget negativt om
ressortet. Det skulle da lige være, at du undervejs måske vokser ud af dit tøj, fordi køkkenet
er så fuldstændig uimodståeligt.
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Card Speaker fra IDEA International
Er omtrent samme størrelse som en ipod og
har foruden sin handy størrelse også et enkelt
og rent design og skulle, ifølge producenterne
levere en sprød lyd. 550 kr. plus levering på
Designdelicatessen.dk

Bedst til bøf
’Medium, tak!’ Ingen grund til sved på panden over
at ramme præcis den rigtige tilberedning til din
udkårne. De smarte steak button-stegetermometre
fra Kikkerland, der kommer i en pakke med fire styk,
et til oksekød, svinekød, lam og kylling, indikerer
nemlig, om kødet er rare, medium eller well done.
Termometrene kan bruges både på grillen om
sommeren og i ovnen om vinteren. 85 kr. plus
levering på Amazon.com.

Pimp din paraply
Paraplyen Lightblade har blåt eller hvidt LED-lys i
skaftet, så du kan se, hvor du går om aftenen – og
føle dig lidt som pensionistudgaven af 007! 170 kr.
på Iwantoneofthose.com

4

Baconmania
Er du også typen, der tager
vulgære mængder af bacon på din
tallerken, hver gang du rammer
en brunch? Så er Bacon – A Love
Story bogen for dig. Bogen er
skrevet af bacon-entusiasten
Heather Lauer og er spækket med
funfacts, opskrifter, historier og
bacon-lovprisninger. 90 kr. plus
levering på amazon.co.uk.

6
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10 cool

Funky phones
Endelig nogle cool øretelefoner med
mikrofon i! Og det sejeste er, at det
er det succesfulde, danske firma
Aiaiai, der står bag dem. Firmaet
har netop scoret et samarbejde med
Apple om at blive forhandlet i alle
deres europæiske butikker og bliver
yderligere solgt i nogle af verdens
mest trendy butikker som parisiske
Colette. 450 kr. på Aiaiai.dk.

g ad g e t s

Af Camilla Natascha Nivaro

Vi har de nyeste sjove,
skøre og seje gadgets
– hvilken passer til dig?

7

Fotos: Presse
iPad-lir
Forkæl din iPad med logitechs nyeste
musthave, The Logitech Keyboard
Case, der er lavet af aluminium og har
indbygget trådløst keyboard. 520 kr.
plus levering på zagg.com.
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Som fast abonnent på Politiken er du medlem af Plus og får 20 % rabat på ferielitteratur i Politikens Boghal
ELLER fri levering hos Saxo.com. Læs mere på politiken.dk/plus.

Opgrader din dåseøl
Med Goldman Leather Koozie sikrer du dig, at din
dåseøl holder sig kølig – og cool! Koozie’en er
produceret af Wheelmen og Co. i topkvalitetslæder,
med neopren-foring og håndsamlinger med
messingnitter. 135 kr. plus levering på Store.
wheelmencompany.com.
efterår 2011

Fra iPhone til spejlreflekskamera
Pimp din iPhone med The iPhone SLR Mount,
der gør det muligt at montere dine spejlrefleksobjektiver direkte på din iPhone og dermed giver
dig mulighed for at benytte makro, manuelt fokus,
zoom og hvad du ellers kender fra SLR-kameraer.
The iPhone SLR Mount fås til objektiver fra Canon
og Nikon og passer til iPhone 4. Ca. 1.300 kr. på
Photojojo.com
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Lav din egen actionfilm
Med GoPro-kameraet kan du filme dig selv, når du
står på ski, kører mountainbike, eller sågar når du
dykker eller snorkler. GoPro-kameraet, der optager
video i ægte HD, kan nemlig spændes på hvor som
helst og leveres i stødsikkert hus, som er vandtæt
ned til 60 meter. Derudover følger mere end 20
accessories, der giver dig ubegrænsede monteringsmuligheder, gør det muligt at filme i 3D samt
at se optagelserne på LCD-skærm. Kun kreativiteten
sætter grænser! GoPro, 2595 kr.
Kontakt gopro@playgrnd.dk for nærmeste
forhandler!

Indtal dine beskeder
Er du også vild med din iPhone, men knap så skarp
til at sende beskeder? Så tjek den gratis applikation
Heytell. Med Heytell, kan du nemlig gratis og let
indtale beskeder til dine venner, der så tikker ind
som normale sms’er, hvor du kun skal trykke på
en enkelt knap for at lytte til dem – og indtale din
besked tilbage. Det fungerer altså som en slags
moderne walkie talkie. Roger that, over! Klik ind på
Heytell.com for at læse mere.
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Cirkus Arena 2011 - Danmark
Cirkus Arena 2011 består af to afdelinger. Den første afdeling er traditionel
cirkus med artister, dyr og klovnerier. Anden afdeling hedder Cirkus under vand
- en gammel cirkustradition, der første gang så dagens lys i Danmark allerede i
1950’erne.
Under turneen vil Cirkus Arena besøge 107 byer med 120 artister og
cirkusteknikere, der tilsammen består af 18 nationaliteter.
Se mere på Arena.dk.

Mr. Cirkus
Hver dag en ny by. Hver dag en ny
udsigt. Hver dag et nyt publikum.
Hver dag en ny forestilling. Sådan
er livet for Benny Berdino og hans
Cirkus Arena halvdelen af året. Og
han elsker det. Han er nemlig født
med cirkus-bacillen i blodet, og
den findes der ingen kur for – heldigvis.
Af VIVI SJØNER
Allerede som 7-årig begyndte han som balancekunstner og jonglør i sin fars gøglertelt.
Den lille dreng elskede at stå foran publikum
og vise sine talenter. I dag er Benny Berdino
64 år og direktør for Nordens største cirkus –
Cirkus Arena.
”Min mor ønskede, jeg fik en rigtig håndværkeruddannelse, så jeg havde noget at
falde tilbage på. Men min far sagde nej! Han
ønskede ikke, at jeg skulle have et sikkerhedsnet. Han ønskede kun, at jeg skulle drive cirkus
videre. Selv har jeg aldrig ønsket andet og
er ham, den dag i dag, dybt taknemmelig”,
fastslår Benny Berdino.

Benny Bardino optrådte
allerede som 7-årige i sin
fars gøglertelt og har siden
haft cirkus i blodet.
Foto: Thomas C. K. Priskorn.

Cirkuslivet ligger i hans blod. Han er født med
cirkusbacillen, som driver ham rundt i manegen år efter år, by efter by.
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”Min far sagde altid: ’Tænk, hvor lille en del af
verdens befolkning, der er født med cirkusbacillen.’ Og han havde ret. Min far blev selv
bidt af en gal gøgler den dag hans bedstemor
tog ham med i et lille, enmastet cirkus. Så var
han solgt”, forklarer Benny Berdino.

Jeg sidder i en magelig sofa overfor cirkusdirektøren i hans salonvogn. Selv sidder han
i en læderstol. Pladsen er lidt trang, men her
er meget hyggeligt og pænt – malerier på
væggene med cirkusmotiver, friske blomster i
vaserne og et tykt, blødt gulvtæppe på gulvet.
Et sted du føler dig velkommen og godt tilpas.
Først fik vi lige en kop kaffe i køkkenvognen,
men det gik ikke.
”Køkkenvognen er som Københavns Hovedbanegård. Der er altid kaffe på kanden, og det
er her linjerne til dagens dont bliver lagt. Det
ved alle mine medarbejdere, og da de samtidigt har hjertet med i deres arbejde, giver de
gerne deres besyv med. Så her bliver nemt
fyldt op”, lød det fra Benny Berdino, inden
han viste mig over i den rolige salonvogn til
en snak om et liv i cirkus.
Faderen stak af
I modsætning til sin søn, måtte Benny Berdinos far, Arne Viktor Olsen, henslæbe sig
gennem en læreplads hos Neye, for at få sig
en ”rigtig” uddannelse. Men han fik den aldrig.
For 14 dage før han skulle have sit svendebrev, drog han ud i den store verden sammen
med en ung svajer ved navn Christian Nielsen,

bedre kendt som Professor Tribini. Arne Viktor
Olsen havde mødt Christian Nielsen på sine
utallige ture over Gråbrødre Torv efter frokost
til sin mester. Lærlingen fra Neye faldt i snak
med den unge svajer, som stod og ventede på
at blive sendt i byen med varer. De to mænd
blev venner, og en dag på vej efter frokost til
mester drog Arne på valsen sammen med sin
nye ven.
”Min far kom aldrig tilbage med frokosten.
Han stak af sammen med Christian Nielsen.
Først gik de på landevejen og på harmonika
og savblade spillede de sig frem på gårdene.
Siden startede Berdinos far Provinsrevyen
– et gøglertelt med parade uden for fyldt med
abnormiteter, fakirer, den skæggede dame –
damen uden underkrop – det var vaskeægte
gøgl”, fortæller Benny Berdino.
Cirkus Arena slog teltdugen op i 1955. Benny
Berdino kom ”i lære” i sin fars cirkus som
cirkusdirektør.
”Jeg gik ud af skolen i 7. klasse og havde inden
da, kun gået i skole i vinterhalvåret. Så tre
et halvt års skolegang er det blevet til. Jeg
har aldrig været til en eksamen. Jeg har gået
i livets skole, hvor der har været masser af
eksamener. De fleste har jeg bestået og kun
dumpet få”, ler Benny Berdino.
Skt. Hans aften i 1976 dør Benny Berdinos
far uden varsel, mens Cirkus Arena ligger i
Hammel.
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”Han døde kl. 11 og kl. 13 var jeg cirkusdirektør.
Min mor sagde, at min søster en dag ville arve
hjemmet og hendes smykker. Jeg fik Cirkus.”
Pater og gangster
I dag er Cirkus Arena, med sine i alt otte telte,
en stor og moderne virksomhed med cirkus i
Danmark, Sverige, Frankrig, Holland og Belgien samt temaparken Cirkusland i Slagelse.
Der er sammenlagt plads til 18.000 publikummer, som til hver forestilling, skal gyse,
begejstres, glædes og forundres.
”Cirkus skal være en fantasiverden spækket med romantik. Hver forestilling bliver
fornyet med stor respekt for traditioner.
Som cirkusdirektør skal du være en blanding
mellem en pater og en gangster. Og det er jeg
– en ÆRLIG gangster”, smiler Benny Berdino
skælmsk og tilføjer:

sæson evalueret, så næste sæson kan blive
endnu bedre.

3 typiske cirkussætninger
Cirkusverdenen er fyldt med overtro. Her bringer Benny Berdino tre af slagsen:
Den romantiske: ”Det bringer ulykke at sidde med ryggen til manegen.”
Den selvfølgelige: ”Børn på pladsen giver penge i kassen.”
Den overleverede: ”Den første gæst må ikke være pukkelrygget. Det vil bringe
ulykke.”
”Det er en livsstil, og du kan vælge at leve af
det eller med det. Jeg har valgt det sidste.”
Det har hele familien også. I 44 år har Benny
Berdino været gift med Hanne, som selv kommer fra en cirkusfamilie.
”Ja, det er ikke kun i manegen, der er romantik
i cirkus,” siger Benny Berdino.

Sammen har parret datteren Suzanne, der har
trillinger og sønnen Jackie, der har to børn. Så
de næste generationer på landevejen er sikret.
”Begge mine børn og alle mine børnebørn
arbejder med cirkus, det ligger i blodet. Det
bliver Jackie, min søn, som tager over, når jeg
ikke kan mere. Han er for nylig blevet gift med
Laura, så vi har nu den skønneste cirkusprinsesse i manegen, og hende er vi stolte af,”
fastslår cirkusdirektøren.
Et hjem på hjul
Hvert forår triller hele familien derfor af sted
og spenderer hele sommeren på landevejen.
By efter by skal have besøg af Cirkus Arena
og deres store forestilling med alt, hvad et
barnligt hjerte kan begære af cirkusdrømme.
”Når tiden nærmer sig til en ny sæson,
glæder vi os til at komme ud på landevejen.
Vi forlader med glæde vores dejlige hus ved
Slagelse, hvor der er masser af plads, og flytter ind i vores hjem på hjul. Det er dejligt at
komme rundt i landet. Efterhånden kender vi
så mange mennesker i de forskellige byer og
mange af dem er blevet rigtige gode venner”,
forklarer Benny Berdino.
Foruden køkkenvognen, hvor der er spiseplads og salonvognen, der også rummer
soveværelse og badeværelse, består cirkushjemmet af en kontorvogn og en fjernsynsvogn. De fire vogne bliver i hver by bundet
sammen af en dejlig terrasse, hvor Hanne
sørger for, at der altid er fyldt med farverige
blomster i krukker.
”For os er der ingen forskel på at bo i cirkusvogn og i huset ved Slagelse. Begge dele er
naturligt for os,” forklarer Benny Berdino.
Når en forestilling er slut, bliver hele cirkus
pakket sammen, og biler samt cirkusvogne
med mennesker og dyr kører om natten
videre til næste by, hvor det hele pakkes ud og
sættes op igen. Selve det store, røde og gule
telt med fire master tager tre timer at få op at
stå, så det er klar til første forestilling kl. 13.
”Vi har 281 køretøjer i alt, og på turneen i
Danmark er 120 vogne med rundt, så du kommer ikke sovende til cirkussucces. Bagsiden af
medaljen er, at vi arbejder 25 timer i døgnet.
Og hvordan klarer vi så det? Jo, vi står en time
tidligere op,” smiler Benny Berdino.
Nej tak til ferie
I vinterhalvåret har Cirkus Arena sit domicil
i en lille by uden for Slagelse. Her bliver hver
Cirkusdirektøren i stuen i sit rullende hjem.
Foto: Thomas C. K. Priskorn.
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Cirkusforestillingerne planlægges i meget god tid.
På den måde kan man engagere de bedste artister.
Foto: Thomas C. K. Priskorn.

”Cirkus, cirkus, cirkus.” Sådan lyder svaret, når
man spørger direktøren, hvad han får tiden til
at gå med om vinteren.
”Vi er nødt til at planlægge en sæson tre til
fire år frem i tiden, hvis vi vil have de bedste
artister. Jeg har nemlig stor respekt for mit
publikum, for intet publikum, intet cirkus!
Siger Benny Berdino, der selv har haft fingrene i alle områder af cirkuslivet lige fra salg
af popcorn til at slå telt op. Og så har han
selvfølgelig jobbet som sprechstallmeister i
manegen til hver forestilling.
Hjemme i Slagelse ligger Cirkus Arena og
temaparken Cirkusland, som har åbent i
skoleferierne, uge 42, uge 7 og 8 samt ugerne
26 -31. Her er et kæmpe indendørs legeland,
cirkusteater, søløvebassin, museum, Arenas
stalde, prøvemaneger og meget mere.
Ferie bliver der ikke meget af. Når turen går
udenlands, er det i forbindelse med cirkus.
”Jeg har en gang været otte dage på Lanzarote. Og jeg har været 14 dage i Thailand, men
efter otte dage måtte jeg få lavet billetten om,
så jeg kunne komme hjem. Jeg får til fulde
opfyldt mit rejsebehov i cirkus. Hvert år tager
vi også en tur til Grønland med Cirkus Arena,
hvilket er en stor succes. Så nej tak, jeg har
ikke brug for at rejse på ferie,” konstaterer
cirkusdirektøren.
Som helt ung blev Benny Berdino koldpermanentet hos en frisør i Gormsgade i København. Frisøren blev hans faste frisør gennem
mange år, men er desværre død nu. Men når
Benny Berdino sad i frisørstolen hos ham,
fortalte han med stor glæde om sine planer
og drømme om cirkus.
”Og for nogle år siden ringede han til mig og
sagde: ’Du var ikke en vidtløftig knægt, alle
dine drømme, du talte så meget om, er gået i
opfyldelse. Du gennemførte dem. Du må være
et meget lykkeligt menneske.’ Og ja, det er
jeg. Jeg vil ikke påberåbe mig at være verdens
lykkeligste mand, men jeg er privilegeret,
positiv og taknemmelig. Faktisk synes jeg
også, det vil være urimeligt, hvis vi, der lever
af at underholde andre mennesker, skal græde
når lyset bliver slukket i manegen efter en
forestilling,” siger Benny Berdino.
Det bringer os tilbage til køkkenvognen, hvor
der hænger et broderi med et citat:
”Husk at øjet skal tindre og læben må le for at
skjule det indre, som ingen må se.”

Den syngende cirkusdirektør
Foruden cirkus er Benny Berdino også bidt af sang og musik. Han elsker at synge
og har gennem tiden indspillet seks album med både danskpopsange og cirkussange. På det seneste album, Benny Berdino og Pigerne, synger han blandt andet
duet med Søs Fenger, Kirsten Siggaard, Debbie Cameron og Lotte Lisby.
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Den lille, egyptiske badeby Taba
er en perle mellem Sinais rå og
brutale ørkenbjerge og Rødehavets lune vande. Og selv om
Taba er lille, byder en tur dertil
på store oplevelser.

Ta’ til Taba

– og oplev tre lande på én rejse

Af Louise Alkjær
På grænsen til Israel, i det nordligste Sinai,
finder du Taba - en lille, vidunderlig egyptisk
badeby. Men Taba er meget mere end solbadning og plasken i havet – selv om det bestemt
også har sin ret på den optimale ferie!
Står du på stranden i Taba Heights, kan du
nemlig se til både Israel og Jordan, hvor du
kan pakke din ferie med den ene mere fortryllende seværdighed efter den anden.
Oplev tre lande på én ferie
Jordan gemmer på et af verdens største nye
vidundere, den lyserøde klippeby Petra, som
du måske kender fra den legendariske eventyrfilm Indiana Jones og det sidste korstog,
samt de betagende landskaber i Wadi Rum.
I Israel – lige på den anden side af grænsen
– ligger badebyen Eilat, hvis mest berømte
indbyggere er delfinerne på Dolphin Reef.
Delfinerne er tamme, men bliver ikke holdt
indespærret. De kan svømme ind og ud, som

de vil, og det vil de som regel, så gæsterne på
Dolphin Reef kan få lov til at svømme med
dem. En oplevelse de færreste nogensinde
glemmer igen.
Længere inde i Israel kan du få pudset din
verdenshistoriske kunnen af på Via Dolorosa,
ved Grædemuren og på Tempelbjerget. I
Jerusalem kommer du så tæt på historien, at
du kan mærke, føle og lugte den.
Sinaiørkenen har også svimlende smukke
seværdigheder, der bare skal opleves. Mest
kendt er Skt. Katharina-klosteret, der ligger
mellem nogle af Egyptens højeste bjerge
dybt inde i Sinai. Klosteret er et af de ældste,
stadigt virksomme klostre i verden. En lidt
længere udflugt kan føre dig til Cairo, hvor
du kan lade dig forundre over og betage af de
store pyramider på Gizaplateauet.
Skønne badestrande
Nok er Taba det perfekte udgangspunkt for den
nysgerrige kulturturist, der gerne vil se noget på
sin ferie, men Taba er også gyldne, lange sandstrande med turkisblåt vand, dovne solmættede
dage, dejlige hoteller og hygge med familien.
Særligt Taba Heights, der som en lille landsby
ligger smukt på stranden med den rå ørkennatur som baggrundskulisse er et skønt sted at
slappe af med familie eller kæresten.
Taba Heights er en turistby, som rummer
alt det, der skal til for at gøre din ferie helt

Den smukke fjord ved Taba. Foto: Per Gudmann.

perfekt, hvad enten du skal ud at opleve, vil
holde romantisk ferie for to eller har lyst til en
ferie med alle ungerne. Hotellerne er skønne,
stranden super børnevenlig og så er der sjove
aktiviteter for alle. Du kan snorkle, dykke og
spille golf. Lege, dase, svømme og spise. Taba
Heights har yderligere sit eget transportsystem med shuttlebusser, der kører stort set
hele dagen, for selvom området relativt set er
lille, kan det alligevel godt tage en time at gå
fra den ene ende af byen til den anden.

Om Petra
Petra, der betyder sten på græsk, er et arkæologisk område i
Jordan, som siden 2007 har været anerkendt som et af verdens
nye vidundere. Petra blev bygget i det tredje århundrede f. Kr.
af nabatæerne og var deres hovedstad og handelscenter for
karavanerne. Beboerne i Petra havde nemlig et så veludviklet
vandforsyningssystem, at byen fungerede som en oase i ørkenen,
mellem Det Døde Hav og Aqababugten. Petra befinder sig for
enden af en to kilometer lang, meget smal kløft og er foruden sin
imponerende indgang til byen, kendt for de mange huse og huler,
som er hugget direkte ud fra klipperne og store klippeblokke.
Ferie på stranden
under palmerne og
med udsigt over
Rødehavet. Det er Taba.
Foto: Per Gudmann.

Facaden på skatkammeret i Petra. Foto: Per Gudmann.

Om Skt. Katharinaklosteret
Et af de ældste i verden, som stadig er i funktion. Overleveringerne
fortæller, at busken, der står inde i klostergården, er en aflægger af
den brændende tornebusk, som Gud anvendte til at tale til Moses
med. Klosteret blev grundlagt af den romerske kejser Justinian i
500-tallet, og den Katharina, som der er tale om, var en martyr fra
Alexandria, der blev dømt til døden på hjul og stejle.
Det lille ikonmuseum, der hører til klostret, huser nogle af kristendommens allerældste ikoner, og det var også her i klosteret, man
fandt det berømte Codex Sinaiticus, et manuskript skrevet for mere
end 1.600 år siden med bl.a. den ældst kendte udgave af Det Ny
Testamente. Klosteret er udnævnt til UNESCO Verdensarv og er en
af de allermest besøgte seværdigheder i hele Egypten.
Klosteret ligger ved Sinai-bjerget (Mosesbjerget). Foto: Per Gudmann.
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Det læser vi...
Få inspiration til den perfekte bog til
ferien af disse skønne, danske kvinder.
Af Camilla Natascha Nivaro

Emilia van Hauen, sociolog, forfatter og
livsstilsekspert
Hvilken bog vil du anbefale til ferien?
”Jeg er trådt ind i Murakamis fuldstændig
magiske univers, som enhver med det mindste
anslag af stress burde læse, for han evner
simpelthen at få læseren i zen, mens man
læser. Selv begyndte jeg med Trækopfuglens
Krønike, og det var en fantastisk oplevelse.
Siden er det kun blevet bedre med hans andre
bøger.”

Hvilken bog pønser du på at læse næste
gang? ”Min ven og kollega Michael Moritzen
har skrevet en samtalebog med 11 skuespillere, der hedder Respekt – den glæder jeg mig
til at læse! Og så har jeg altid en kogebog, jeg
skal læse i – det er noget af det bedste jeg
ved.”
Ghitas Roser, 300 kr., Lindhardt og Ringhof.
Respekt, 299 kr., Gyldendal.

ÅRsRejsefORsiKRinG
når du rejser på ferie er det vigtigt at have en rejseforsikring med i bagagen.
Hvis uheldet er ude, er du sikret hurtig og effektiv hjælp – uanset om du er på
dykkerferie i Egypten eller badeferie i Dubai.

ejseRejseR Du meD en GouDa ÅRsR
foRsikRinG fÅR Du:

1. Lægebehandling
Ubegrænset dækning, hvis du bliver syg og skal behandles hos
lægen eller indlægges på hospital.

2. Hjemtransport
Hjemtransport til Danmark, hvis du bliver alvorligt syg på rejsen og

• Giver dig hjælp 24 timer i døgnet med Gouda alarmcentral
• Dækker ved alle former for spændende aktiviteter
• Dansktalende medarbejdere og ingen ventetid på telefonen

aRmcentRal
GouDa RejsefoRsikRinGs al
meD:
hjælpeR DiG DøGnet RunDt
• Kontakt til læger og hospitaler, hvis du bliver syg på rejsen

Du får 24 timers lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom.
Vi sidder klar med råd og vejledning døgnet rundt.

4. Privatansvar
Dækker, hvis du under rejsen skader en anden person
eller genstand.

Ghita Nørby, skuespiller og forfatter
Hvilken bog vil du anbefale til ferien?
“Min egen bog Ghitas roser! Den er let at have
med i sin kuffert eller taske, køn at se på og
man behøver ikke stå og grave i jorden. Den
indeholder så meget andet!”

•
•
•
•
•
•

Betalingsgaranti, så du ikke behøver at lægge ud for sygehusbesøg
Kommunikation med dig, din familie og evt. ambassaden
Organisering af hjemtransport, hvis du bliver akut syg
Rådgivning om medicin, sygdomssymptomer mm.
Håndtering af tilkaldelse af pårørende ved sygdom
Håndtering af hjemkaldelse til Danmark ved sygdom

Hvilken bog pønser du på at læse næste gang?
”Jeg har fået Hollywood Animal af Joe Eszterhas i gave af en ven, så den glæder jeg mig
meget til at læse.”
Vindens skygge, 150 kr., Lindhardt og Ringhof.
Hollywood Animal, cirka 100 kr. på
Amazon.com.

Dækning for tyveri af bagage.

Du kan vælge mellem 3 forskellige dækningsområder på din
Gouda Årsrejseforsikring: EU/EØS, Udvidet Europa eller Verden.

6. Rejsedokumenter

Rejs trygt ud med Gouda Rejseforsikring

Dækning hvis du taber eller får stjålet dine rejsedokumenter.

Køb din Gouda rejseforsikring hos Atlantis Rejser, når du bestiller
din rejse. Din rejsekonsulent sidder klar til at rådgive dig, så du kan
rejse trygt ud.

Trækopfuglens Krønike, Klim, 200 kr.
Jeg dræbte Sheherazade, 225 kr., Tiderne
skifter.

Julie R. Ølgaard, skuespiller
Hvilken bog vil du anbefale til ferien?
”Vindens skygge af Carlos Ruiz Zafón. Det
er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har
læst. Man bliver fuldstændig opslugt af den
fantastiske historie. Carlos Ruiz Zafón skriver
Lina Rafn, frontfigur i bandet Infernal
Hvilken bog vil du anbefale til ferien?
”Jeg vil varmt anbefale Ann Rices to bøger
om Jesu liv - Out of Egypt og The Road to
Cana. Hun har skrevet dem i jeg-form efter
års grundig research, og om man er kristen
eller ej, er det fænomenal læsning. Hun skulle
efter eget udsagn komme så tæt på at være
historisk korrekt, som det er muligt, og det
er bestemt fascinerende at få et kig ind i.
Mere end noget andet, er jeg dog altid faldet
for hendes persongallerier og karakterernes
enorme dybde og mange facetter.”

Lina Rafn, frontfigur i bandet Infernal.
Foto: Nicolas Tobias Følsgaard.

køb din rejseforsikring hos atlantis Rejser

Hvilken bog pønser du på at læse næste
gang?
”Jeg har en masse fagbøger, som jeg glæder
mig til at kaste mig over. Blandt andet 20
Psykologiske Eksperimenter. Ellers glæder jeg
mig også til at læse Jeg dræbte Sheherazade
af Joumana Haddad. Jeg kender meget lidt til
den arabiske og muslimske kultur, og denne
virker som en god start ind det det kvindelige
univers.”

Julie Ølgaard glæder sig til at læse Hollywood
Animal. Foto: Henrik Hammel.

Dækningsområder

5. Bagagedækning

Emilia van Hauen holder af den japanske forfatter
Murakami. Foto: Miklos Szabo.

helt specielt, og giver virkelig én lyst til at
udforske verden og leve livet.”

GouDa ÅRsRejsefoRsikRinG

skal hjemtransporteres.

3. 24 timers lægevagt

Ghita Nørby omgivet af sine mynder.
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Gudfar, så den vil jeg kaste mig over næste
gang. Det er egentlig sjældent, jeg hopper på
romaner af danske forfattere, men hver gang,
jeg gør, bliver jeg positivt overrasket.”
Gudfar, Gyldendal, 170 kr.
Christ the Lord: Out of Egypt, Gyldendal, 200 kr.

Hvilken bog pønser du på at læse næste gang?
”Det er tit lidt tilfældigt og lufthavnsshoppeagtigt, når jeg finder mig en bog at læse, men
jeg har hørt godt om Dy Plambecks roman
39

Og så kom der en kamel…
Tag med journalist, forfatter og foredragsholder Rushy Rashid Højbjerg
på en spændende rejse gennem fortid, nutid, eventyr og fremtid i
Egyptiske Sharm el Sheikh.
Af Rushy Rashid Højbjerg

Foto: Rushy Rashid Højbjerg

J

eg var kun 3 år gammel, da sammen med
min tante kom kørende i en hestevogn og
for første gang fik øje på en kamel. Indtil jeg
var ni år, boede jeg i Pakistan sammen med
mine tanter, onkler og bedsteforældre. Kamelen havde åbenbart gjort så stort et indtryk
på mig, at jeg, lige så snart jeg kom hjem,
løb hen til min farmor og nærmest snublede
over ordene, da jeg fortalte hende, hvad jeg
havde oplevet. Det lød åbenbart så sødt, at
det er endt med at blive en fast vending i min
familie. Hvis man kommer udefra og bliver
spurgt om, hvor man har været, lyder svaret: ”
Jeg har været på tur med hestevognen, og så
kom der en kamel…!”
Selv om det er over 40 år siden, bliver der
stadig refereret til hestevognen og kamelen,
når jeg besøger min pakistanske familie eller
blot taler med mine fætre og kusiner på den
anden side af kloden.
Så kamelen har fulgt mig det meste af mit liv.
Derfor er det også en selvfølge, at når der er
en mulighed for at ride på en kamel, så gør vi
det – og helst på dens egen hjemmebane.
På den lille uge, vi har været i Sharm el Sheikh,
Jens’ kamel har reddet sig en ekstra pukkel.

Kamelerne venter på at blive
sadlet op og komme på ørkentur.
Foto: James Thisted
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På beduinturen kommer vi helt ud i den golde stenørken på Sinai-halvøen.

har ungerne nærmest udviklet svømmehud
mellem fingrene og tæerne efter de mange
timer med snorkling i Rødehavet og plasken
ved poolen. Så de ser frem til vores ’beduinaften’.
Genforenet med min pukkelryggede ven
Mens bussen fra Atlantis Rejser ruller væk fra
kysten og kommer tæt på bjerge, der smukt
indrammer Sharm el Sheikh, fortæller guiden
om kamelen og dens anatomi. Det bringer mig
tilbage til en sætning i en af mine pakistanske
læsebøger, fra dengang jeg gik i 3 klasse: ”Nå
børn, vil I nu stadig grine ad mig på grund
af min mærkelige krop?”. Historien handlede
om en kamel, der med sine egne ord forklarer,
hvordan dens mærkelige pukkel hjælper den
til at opbevare vand, så den kan overleve
i ørkenen i flere uger uden mad og drikke.
Jeg smiler for mig selv og kigger på Mimi og
Adam, der koncentreret følger med i guidens
fortælling. Jeg glæder mig til at se, hvordan
de reagerer, når de får øje på kamelerne – live.
Køreturen ud til beduinlejren foregår i moderne busser, men det at køre væk fra kysten
og kun se en gold ørken, så langt øjet rækker,

er på én gang fascinerende og skræmmende.
Jeg er et inkarneret bymenneske, så de åbne
vidder gør mig lidt usikker.
Lidt efter drejer bussen væk fra den asfalterede vej og ind på en støvet sti, der fører
ind til en lille klynge af huse med flade tage.
Lidt længere fremme sidder hele kamelflokken
og tygger drøv. Egentlig er de jo dromedarer,
men det tager vi os ikke meget af. Synet af
de store, kluntede dyr får ungerne til at smile.
De kan næsten ikke vente med at komme op
på kamelerne og glæder sig til at høre, hvor
meget kamelen jamrer sig, når den skal rejse
sig med en af os voksne på ryggen.
Guiden har nemlig fortalt, at jo tungere lasten
er, jo mere vil kamelen hyle. Mimi ser lidt
skeptisk ud, da hun opdager, at hun skal sidde
alene på kamelen, men det varer ikke mange
sekunder, før hun stolt sætter sig til rette og
holder godt fast, mens kamelen rejser sig op.
Og så er hun klar. Adams kamel rejser sig også
helt ubesværet, mens den kamel, som Jens
sidder på, kommer med et temmelig højt brøl

… til stor morskab for ungerne.

Mimi på sin meget bøvsende kamel.

Foto: Rushy Rashid Højbjerg.
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Rushy klar til det vilde ridt.

Foto: Rushy Rashid Højbjerg. Hele familien samlet – lidt ømme i rumpen efter 30 minutter på
kamelryg.

Smagen af farmor
Det er varmt og støvet, og solcremen er gledet
væk fra ansigtet og længere ned. Kamelerne
vugger, og det kan mærkes i rumperne, selv om
de er godt polstrede på nogen af os. Mange af
kamelerne bliver ført af børn, der ser ud til at
være yngre end vores egne unger. Men med
stor autoritet fører de vores kamel-karavane
hen til beduinlejren, hvor der straks bliver
serveret velkomstdrinks af myntete, mens to
beduiner er i fuld sving med at bage fladbrød
på en varm plade, der blot står over åben ild.
Jeg kender både duften og smagen af de
brød, for de minder meget om de pakistanske
roti-brød, som min farmor plejede at bage på
samme måde, dengang vi heller ikke havde
gasforsyning i husene i Pakistan. Ungerne
tager straks mod brødet og guffer det i sig.
Og der skal ikke meget overtalelse til, før Mimi
stiller sig i køen sammen de andre børn, der
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får lov til at rulle brødene, inden de bages
færdige på den gloende hede pande.
Mens maden anrettes, har Muhammad åbnet
sin lille bod med ting, vi ikke vidste, vi manglede.
Begge vores børn går i shopping-mode. Mimi
forsyner sig med fine perlearmbånd til sig selv
og sine tre veninder. Og Adam sikrer sig mod
onde øjne og ånder ved at investere i en kameltand, hvor der er indgraveret et ”A”. Desuden
falder han for en lille kamel skåret i træ og en
lille bitte pyramide. Når man nu er i Egypten,
kan man da ikke komme hjem uden sådan en!
Menuen består af lam og kylling, som kokken
har grillet ved lejren. Grønsagskarry, ris og
salat er leveret fra en restaurant i Naama
Bay. Drikkevarerne består af sodavand, vand
eller myntete. Det er ikke den store kulinariske
oplevelse, men det smager fint og er en del af
oplevelsen.

Den rutinerede fører af Adams kamel.

Mens vi spiser, gør beduinerne klar til at
sende et par vandpiber på omgang. Røgen fra
vandpiben bringer igen minderne frem fra min
barndom i Pakistan.
Mine bedsteforældre og deres venner og bekendte røg alle vandpibe. Mens min fars generation valgte den moderne og nemme udgave
– cigaretterne. For de nygifte sviger-døtre, der
hverken måtte ryge det ene eller andet, gik der
sport i at gøre vandpiberne klar til familiens
ældre. Og så var man jo nødt til lige at teste, om
den nu også var fin. Det resulterede i, at en af
mine tanter nærmest blev afhængig af at ryge
vandpibe. Det var ikke smart, for det blev hurtig
opdaget af min onkel. Han synes, det var pinligt
med en kone, der røg. Det tog sin tid og kostede
en del tårer, før hun blev røgfri igen.
De flotte glasbunde på vandpiben virker lokkende på min syvårige Mimi, der meget gerne
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Aftensmaden forberedes i beduinlejren.

Foto: Rushy Rashid Højbjerg. Det store udvalg i perler og armbånd.

vil have lov til at prøve. ”Det er jo frugttobak.
Det sagde Mette (guiden) lige!”, forsøger hun
sig. Men nej, de strenge forældre nægter at
give sig, og hun sætter sig mulende ned ved
meldingen om, at hun desværre må vente til
hun er 18 år gammel.
Heldigvis går det over, da der lidt efter bliver
trommet op til dans, og de søde guider får de
fleste til at rejse sig op og svinge med til lyden
af beduinernes trommer og sang.
Eventyrlig aften
Bålet dør lige så stille ud. For os voksne er
højdepunktet en lille vandretur helt ud i den
mørke ørken. Uden kunstigt lys i miles omkreds, sætter vi os på den lune jord og giver
sanserne frit spil. Vi kigger rundt på stjernehimlen, mens guiden nærmest hviskende
fortæller fra den egyptiske skabelsesberetning. Og om de gamle egyptere, der troede på,
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at når nogen døde, blev de til en stjerne på
himlen. Og den mest lysende stjerne var den
sidst afdøde farao, der kiggede ned på en.
Derefter tier hun stille, slukker den medbragte
lygte og lader ørkenens tavshed og mørke
omslutte os. Vi læner os godt tilbage og
kigger mod himlen. Der er stjerner over alt.
Aftenens skønhed kan ikke beskrives med ord.
Vi sidder musestille – børn og voksne – og
lader tankerne flyve til vejrs …
Så er det tid til at vende tilbage til civilisationen. På vej ud af ørkenen, er vi så heldige
at se ørkenræve.

Mimi hviler sig, mens hun spejder ud over lejren.

os ikke over i princippet at have spist aftensmad to gange samme aften. Dels spiste vi
kun en smule hos beduinerne, dels er hotellet
bedøvende ligeglade med, at om vi har været
dem ”utro”. Så vi går om bord i den egyptiske
buffet den sidste aften på hotellet og har
næsten ikke lyst til at tænke på, at en dejlig
uge er ved at være forbi.
Forhåbentlig vil ungerne derhjemme fortælle
bedsteforældrene i Nordjylland, at de kørte
”helt ud i ørkenen med bus … og så kom der
en kamel.”

Trætte og mætte af de mange oplevelser og
med halvtomme maver lander vi på hotellet.
Klokken er kun 20.30, og der er stadig masser
af tid til at opsøge vores efterhånden meget
vellidte aftensmads-restaurant. Vi skammer
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1. Cremefarvet og stribet bikinitop
99 kr. og matchende trusser 80 kr.,
Hm.com.

2. Pachacuti panama-hat, 480 kr.,
Netaporter.com.

3. Hæklet Missoni-bikini, 2150 kr.,
Netaporter.com.

4. 18-karat guldbelagt ring, Aurélie
Bidermann, 1190 kr., Netaporter.com.

5. Brune ballerinaer, Chloé, 2200 kr.,
Netaporter.com.

6. Bezzerwizzer kompakt, 258 kr.,
Coolshop.dk.

19. Lyserøde solbriller, 140 kr.,
Topshop.com.

20. Möet & Chandon Imperial Rosé,
449 kr., Shop.kogs.dk.

7. Tigerstribet buksedragt, 74,50 kr.,
Hm.com.

21. Uldbelagt ring fra Yves Saint
Laurent, 1450 kr., Netaporter.com.

22. Ultra korte denim-shorts,
Victoria Beckham Denim, 1080 kr.,
Netaporter.com.

9. Chokoladefarvet solbrilleetui,
100 kr., Topshop.com.

24. Ring med stor sten, 40 kr.,
Hm.com.

25. Sandfarvet bikinitop 99 kr. og
matchende trusser 80 kr., Hm.com.

10. Hvide, oversize solbriller, 140 kr.,
Topshop.com.

27. Badelagen 129 kr., Hm.com.

28. Fjerhårbøjle, Eugenia Kim, 930 kr.,
Netaporter.com.

29. Stribet playsuit, Missoni, 4800 kr.,
Netaporter.com.

30. Lædersandaler med slange-effekt
– en af de stærkeste, nye tendenser
denne vinter. Musa, 1400 kr.,
Netaporter.com.

31. Oplad din mobil, Ipod eller dit
kamera med denne bærbare solcelleoplader, 249 kr., Coolstuff.dk.

32. Halsring i metal, 80 kr.

33. Tortoiseshell solbriller, 190 kr.,
Topshop.com

35. Hæklet badedragt fra Lisa Maree,
1170 kr., Netaporter.com.

36. Lulu Frost Cascade-øreringe,
1370 kr., Netaporter.com.

37. Halskæde med stort vedhæng, 40
kr., Hm.com.

23. Dior Global Anti-Aging Suncare
SPF 20 mod pigment pletter og
solskader, 50 ml., cirka 689 kr.

pimp din
8. Elissa Odabash-bikini i sæsonens
it-print, imiteret slangeskind. 1400 kr.
Netaporter.com.

strandtuR
Af Camilla Natascha Nivaro

Cool accessories er blevet et must for
det perfekte beach-look. Kombiner derfor din bikini med dine yndlingssmykker
og find inspiration her til at opgradere
din strandstil. Gå især efter jordfarver, detaljer fra naturen og slangeskind
– en af de største trends dette efterår.

26. Flettet, brun ruskindstaske, 730
kr., Topshop.com.

Fotos: Presse

11. Rustfarvet kjole, 300 kr.
Topshop.com.

12. Lynlås-øreringe fra Marc by Marc
Jacobs, 370 kr., Netaporter.com.

13. Ballerina-neglelak, Chanel, 175
kr., Matas.

14. Brune sandaler i genanvendt
læder, 129 kr., Hm.com.

15. Silketørklæde med kort over London, Alexander McQueen, 2940 kr.,
Netaporter.com.

16. Imiterede læderarmbånd, trepak,
40 kr., Hm.com.

17. Lesteva-solbriller, 1925 kr.
Netaporter.com.

18. Armring i metal, 40 kr., Hm.com.
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34. Badedragt med mølleprint, We Are
Handsome, 1650 kr., Netaporter.com.
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Birgit Lindum:
Evighedsgæst i Egypten
Med to katte under den ene arm og
et par rejsebøger under den anden
begav Birgit Lindum sig i 2004 ud
på sit livs eventyr som rejseleder i
Luxor i Egypten.
Af Camilla Natascha Nivaro

Året er 1998, landet Egypten, nærmere
betegnet Cairo, og kvinden i sommerkjolen
med slanke, skælvende ben, der ender i et par
sommersandaler, er Birgit Lindum.
”Det var jo Afrika, så jeg var trukket i sommertøjet – men hundefrøs,” husker den evigt
optimistiske og nu 61-årige rejseleder, Birgit
Lindum.
Den tosproglige korrespondent i engelsk og
spansk og kinesiologi, står denne decembernat mutters alene i Cairo, netop ankommet
fra København for at undervise i kinesiologi.
”Det var midnat, alt var en heksekedel og jeg
fattede ikke et ord – men jeg faldt med et
brag for landet.”
Efter 10 dage, tre af dem i Luxor, må Birgit,
grædefærdig, rejse hjem til de hjemlige forpligtelser. De efterfølgende seks år bruges
ALLE penge på ferier til Egypten, og dage
forsvinder i drømmen om at komme til at bo
i landet.
Lykkelig i Luxor
”Tilfældet bringer mig i snak med en tidligere
rejseleder herfra, tilfældet lukker min arbejdsplads ned og tilfældet bringer mig en opringning og et tilbud om en kontrakt som rejseleder i Egypten på Nilen i seks måneder. Jeg
kendte dengang intet til historien og kulturen,
men hvordan kunne jeg sige nej?”

Birgit for fuld udblæsning i det store Karnak-tempel.
Foto: Johnni Balslev.

Sejlturen til Aswan er en af Birgits absolutte
yndlingsoplevelser på hendes destination.

3 ting du MÅ opleve...
...på et nilkrydstogt eller i Luxor
1

2

3
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Kongernes Dal med grave som balsale, kæmpe granitsarkofager, vægge i
lyse, glade farver, der har holdt i mere end 3.000 tusind år, og som giver dig et
indblik i både, hvor rigt livet er samt den farlige rejse mod et endnu rigere liv i
paradiset.
Edfu og det store Horustempel, der blev bygget af erobrere af Egypten
– makedonerne og ptolemaerne efter dem – der var kloge nok til at hylde
landets guder i stor stil, selv om de havde deres egne guder. Væggene fortæller
om templets faktiske byggeperiode, den mytologiske grundlæggelsesceremoni
og allervigtigst – det godes sejr over det onde.
Abu Simbel-templerne ude i ørkenen bygget af Ramses den Store. En
hyldest til ham selv som gud og en kærlighedserklæring til hans elskede
Nefertari med hendes lille tempel, hvor han sammenligner hende med Hathor,
kogudinden, der står for alt det kvindelige, smukke og forførende. For musik,
dans og skønhed og alt det moderlige og nærende. Men man kan heller ikke
komme uden om Karnaktemplets store søjlehal og det lille, slanke Luxortempel.

”Den giver dig en særlig glæde og ro. Som en
af mine unge, kvindelige gæster sagde det fint,
da vi lige var kommet ombord på båden: ’Jeg
har været så stresset i lang tid inden turen, og
nu kan jeg ligefrem føle al stressen forlade min
krop, bare fordi vi er kommet om bord’. Det er
helbredende for sjæl og krop at glide af sted på
Nilen, mens livet langs bredden følger jordens
og dyrenes rytme stille og roligt.”
Nil-crush
Og Birgit flyder ikke kun på Nilen, Nilen
flyder også i Birgits årer. Selv på tværs af
kontinenter og i den anden ende af en linje til
Luxor, brænder Birgits lidenskab og entusiasme for hendes elskede Egypten sig fast i dig
og varmer i en kold tid. Her er et menneske,
der elsker hverdagen – en hverdag som vi
andre må nøjes med at tage på ferie i.
Men i en så eventyrlig hverdag – hvad er
så det bedste?
”Det bedste ved mit job som rejseleder er, at
jeg aldrig keder mig. Hver eneste gruppe af
gæster er forskellig fra de andre. Jeg lærer
derfor meget nyt af mine gæster. Og jeg
møder danskerne, når de er dejligst: ferieglade
og forventningsfulde og rundhjertede.”
Men der er dog udfordringer i drømmejobbet.
”Min største udfordring er at forstå de forskellige synsvinkler, at fatte de forskellige behov
og forventninger og helst indfri så mange som
muligt - og det allerværste, at sige farvel til
endnu gladere danskere end dem, jeg bød velkommen til Luxor i lufthavnen. Det hader jeg!”

Birgit hvem?
Birgit Lindum

Birgit har været rejseleder i Egypten siden
2004, og hun hader stadig at sige farvel til
glade gæster, når de rejser hjem igen.
Foto: Rolf Flor.

Fødes i Tommerup Stationsby på Fyn
i 1950, så ifølge hende selv ”ikke en
årsunge”, men det er en fordel i Egypten,
hvor der er meget respekt for de ældre.
Flytter som barn til Storkøbenhavn og bor
herefter i Helsingør.
Tager en del af en sygeplejerskeuddannelse
og har sammenlagt arbejdet cirka otte-ni år
med syge på hospitaler, plejehjem og som
handicaphjælper.
Vælger endelig at blive tosproglig korrespondent i engelsk og spansk.
Læser yderligere til kinesiolog og underviser
herefter på Københavns Kinesiologiskole.
I dag højt værdsat rejseleder i Luxor og på
nilkrydstogter for Atlantis Rejser.
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Musandam

- det hemmelige paradis
I den nordlige ende af den arabiske halvø, blandt forrevne
bjergtoppe med rødder i turkist vand, gemmer der sig 1800 kvadratkilometer
rå, uspoleret og massiv skønhed.
Af Camilla Natascha Nivaro
Gulvet er dækket med persiske tæpper i
brændte farver og arabiske puder. Oven på
dem ligger en dansk krop og daser med sindet
indstillet på uendelighed.
Duften af grill finder vej til næseborene og
vækker kroppen. For enden af et saligt blik
stikker 10 efterhånden ret så brune tæer op.
Den orangerøde neglelak matcher puderne
perfekt, og som jeg løfter blikket og kigger
ud over kanten på dhowen, den traditionelle omanibåd, som min dvaske krop og jeg
befinder os på, kan jeg konstatere at endnu
et match finder sted. Havet har præcis den
samme farve som min turkise bikini.

Garanti for indre ro
Tankerne er sat til centrifugering og ud af
vasken kommer rene, simple og ubekymrede
tanker. Med andre ord, den absolutte ro og
harmoni, som de fleste jager, når de tager
på ferie. Den er du garanteret med et cruise
på Musandam-halvøens smukke fjorde. Her
får du nemlig en fornemmelse af virkelig at
være væk fra hverdagen og på besøg i en helt
anden verden.
Skjulte bugter og byer
Som du sejler rundt på den vidunderlige
dhow, er du omgivet af den dramatiske og på
én gang både smukke og barske natur med
forrevne bjergtoppe, rolige, turkise fjorde og
næsten skjulte bugter med fine sandstrande,

som du ofte kun kan komme til ad vandveje.
Én af de små byer, hvor det er tilfældet, er
den lille fiskeby Nadifi, der kun har cirka 100
indbyggere. Børnene bliver derfor sejlet til
skole i Khasab, hvor de befinder sig fra lørdag
til onsdag hver uge. I en anden by på vejen,
Qanaha, er alle husene lavet af lokale sten og
blender derfor helt ind i den golde natur.
Fantastisk fiskeliv
Men lige så goldt som landskabet er, lige så
livligt er vandet for foden af det.
I dette lune, tropiske vand er der et mylder af
farverige fisk og flotte koraller, og vi kaster
derfor anker i en lille vig med et rev for at
kunne nyde marinelivet på første parket, gen-

Musandam-halvøen og dens smukke, klare fjorde
mellem de rå bjerge er udflugtens naturskønne kulisse.
Fotos: Per Gudmann
Læn dig roligt tilbage i puderne om bord på din dhow. Fotos: Per Gudmann.
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nem dykkerbriller og snorkel. En surreel oplevelse, når naboskibet er fyldt med tildækkede
omanikvinder på lørdagsudflugt på nederste
dæk og fine omaniherrer på øverste.

Transport
Musandam ligger cirka to timer fra
emiratet Ras al Khaimah. En udflugt til
Musandam kombineres derfor ofte med
et ophold i Ras al Khaimah. Herfra kører
du en smuk tur langs kysten til Khasab,
hvor du krydser grænsen til Oman og
Musandam-halvøen og kører tilbage igen
samme dag.

Under overfladen vrimler det med alle mulige
forskellige fisk, der ikke er bange for at sige
hej til ’den store, mærkelige fisk’.
Frisk fisk til frokost
Tiden flyver af sted bag snorkeludstyr, og
jeg har efterhånden opbygget mig lidt af en
appetit. Det er derfor med stor glæde, at jeg
erkender, at det kul, som vækkede min krop
fra salig lur, nu belønner mig med frisk, grillet
fisk. Smokey Joe, du er tilgivet!
Ahh, frisk fisk, salat, specialiteter, arabisk te
og lokale guitar- og trommetoner samt en
fængslende, inderlig vokal fra en talentfuld og
hyggelig besætning. Hvad mere kan man bede
om? Musikalske delfiner, åbenbart!
Davs, delfiner
Fjordene omkring Musandam er nemlig
hjemsted for flere forskellige arter af delfiner,
som ofte svømmer og hopper op hilser langs
båden. Og denne fortryllende dag er heldigvis
ikke en undtagelse.
Med deres opadvendte mundvige, og legesyge
bevægelser i vandet, smitter de hele båden
med, om muligt, endnu mere varme, lykke og
eufori.
Udmattet af indtryk, men høj på oplevelser,
lægger vi til ved den lille havn, hvor dagen

Farao på farten
Mumien bliver doneret til et museum i Niagara
Falls og udstillet sammen med andre egyptiske
genstande – en tohovedet kalv, en fembenet
gris og andre af naturens uhyrligheder. Museet
skifter ejer flere gange i løbet af de næste mere
end 100 år, men mumien består. I 1999 lukker
museet, og Michael C. Carlos-museet i Atlanta
køber den egyptiske samling – inklusiv mumien.

Dhow
Den bedste måde at opleve Musandam
er fra vandet på en dhow, en traditionel,
arabisk båd med masser af tæpper, pudder og arabisk hygge.

Der er stor chance for at møde delfiner i fjordene.
Foto: Per Gudmann.

begyndte i Khasab, mens solen sætter hastig
kurs mod havet. Farvel dejlige dag, dig glemmer jeg aldrig!
Om Musandam
Musandam er en eksklave af sultanatet
Oman ved den nordlige ende af den arabiske
halvø og er således separeret fra Oman af De
Forenede Arabiske Emirater. Musandam spreder sig over et 1800 kvadratkilometer stort
område og bliver på grund af sine smukke
fjorde kaldt mellemøstens Norge. Den højeste
bjergtop i området er 2081 meter over vandet.

Dresscode
På båden kan du sagtens slappe af og
nyde de smukke omgivelser i normalt
sommertøj. Men når I sejler tæt på de
små beduin- og kystbyer forventes det,
at du er klædt konservativt – altså har
langærmet og ikke nedringet bluse på
samt lange bukser eller en nederdel.
Der er rig mulighed for at tage fantastiske billeder langs kyststrækningen, men
undlad at tage billeder af omanikvinder
– det opfattes som uhøfligt.
Husk badetøj og håndklæde
Selv om dresscoden omkring kystbyerne
er striks, får du masser af muligheder for
at bade og snorkle i de fortryllende fjorde.
Husk derfor badetøj og håndklæde.

Hjem til Luxor
Året er 2003. På museet i Atlanta er man ikke
i tvivl om, at mumien er kongelig, formentlig

farao Ramses I. Mumien bliver stjernen i en
udstilling på museet, men kun på lånt tid.
Museet i Atlanta og den daværende chef for
Egyptens antikviteter, Zahi Hawass, aftaler,
at Ramses I skal hjem til Luxor igen. Under
stor festivitas og med larm, musik, trompeter
og trommer, der var en farao værdig, vendte
Ramses I således tilbage til Luxor i slutningen
af 2003. I dag hviler han i en smuk glaskiste
i et mørkt og køligt rum på Luxors arkæologiske museum. Tag selv hen og hils på ham
– Egyptens mest berejste farao.

Fra Ramses I’s forgænger Horemhebs grav.
Foto: Atlantis Rejser
Luxortemplet blev i oldtiden brugt til nogle af de vigtigste ritualer i forbindelse med kroningen af farao.

Ramses I nåede kun at regere i
knapt to år, før han blev gravsat
i en ganske lille, men smukt
dekoreret klippegrav omgivet af
kostbart gravgods i Kongernes Dal
på Luxors vestlige bred. Men her
blev han ikke liggende længe.
Af Louise Alkjær
Ramses I skulle hvile til evig tid i en vidunderlig klippegrav i Kongernes Dal, men sådan blev
det næppe. I stedet kom Ramses I ud på en
årtusind lang rejse. Her får du højdepunkterne
fra hans forunderlige rejse.

Skipper sørger for at dhow’en fortøjres på sikker vis når vi skal i land. Fotos: Per Gudmann.

Egyptens almægtige farao
Året er1293 f. Kr. Folkemængden i Theben
jubler, musikanterne rasler med skralder og
slår heftige slag på små trommer. Larmen fra
hundredvis af mennesker er øresønderrivende.
Alle strækker hals for at få et glimt af farao,
den almægtige hersker over de to lande Øvreog Nedre Egypten, Ramses I. Farao er en ældre
herre, og siddende i sin bærestol skuer han ud
over det folk, han regerer over. Processionen
bevæger sig langsomt frem gennem menneskemængden – målet er Luxortemplet, hvor
farao skal være midtpunkt i årets vigtigste
ritualer dybt inde i templet.
Gravrøverbrødre og skjulesteder
Året er 1881. Gaston Maspero, fransk chef
for Antikvitetstjenesten i Egypten får nys om,
at et par brødre fra Luxor, brødrene Rasul, i
flere år har solgt ting og sager fra det gamle
Egypten. Tingene har brødrene opdaget i en
såkaldt cachette – et skjulested, som præster
i oldtiden brugte til at gemme mumier og
gravgods i af frygt for at gravene skulle blive
røvede. I cachetten finder Maspero og hans
udgravere blandt andet Ramses I’s sarkofag,
men mumien er der ingen spor af.

Foto: Per Gudmann

Freakshow!
Året er 1860. James Douglas, en læge fra
Canada, køber en mumie på kunstmarkedet.
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Her på Sharm Holiday
holder Inger Lise og Otto til
mindst to gange om året.
Foto: Per Gudmann.

Sharm Holiday
– vores andet hjem
72-årige Inger Lise og 75-årige
Otto Bendix Christensen har været
i Egypten hele 13 gange på seks
år. Favoritstedet er hotellet Sharm
Holiday, eller sommerhuset, som
ægteparret kalder det.
Af Camilla Natascha Nivaro
I hele 22 år spenderede familien Bendix
Christensen hver en ferie på campingplads.
Men som familien voksede, og børnebørn
kom til, kunne den ellers fyrstelige, syv meter
og 30 centimeter lange campingvogn ikke
længere rumme familien. For seks år siden,
sagde Inger Lise og Otto Bendix Christensen
derfor farvel til deres goe’ gamle, lange ven
– campingvognen – og goddag til Egypten,
nærmere betegnet dykkermekkaet Sharm el
Sheikh.
”Vores familie er meget glad for at dykke, så
vi tog otte dage til Sharm – og det var ikke
nok! Vi faldt pladask for stedet og allerede tre
måneder senere, tog vi af sted 14 dage igen.
Det har vi aldrig fortrudt,” fortæller 75-årige
Otto Bendix Christensen.
Siden er det blevet til i alt 13 rejser til Sharm
Holiday – to gange om året af 14 dages
varighed.
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Velkommen hjem
”Mange har et sommerhus – vi har Sharm
Holiday. Vi får altid det samme værelse, nummer 340, der vender ryggen mod pølen, så
vi undgår larmen derfra, og så er der skygge
om aftenen. Og når vi ankommer til Sharm
Holiday, siger hoteldirektøren, Mr. Ibrahim, det
mest pragtfulde menneske, ”Velkommen til
jeres andet hjem!” Det er rigtig dejligt, for vi er
kommet op i en alder, hvor vi er blevet lidt af
nogle tryghedsnarkomaner.”
Men hvad er det, der er så fantastisk ved lige
netop Sharm Holiday?
”Det er atmosfæren, og den måde hotellet bliver drevet på. Der er ikke noget, der
bliver overladt til tilfældighederne. Der er en
fantastisk service, og mangler der noget på
værelserne, bliver det ordnet med det samme.
Vi er faktisk blevet en del af familien dernede
– der er ikke én på hotellet, der ikke siger ’godmorgen’ til os – og de gør det helt til klokken
er 12,” griner Otto Bendix Christensen.
Nyt familiemedlem
En af de ansatte, som det skønne ægtepar er
blevet rigtig gode venner med, er den 36-årige
egypter Sameh Kostanten, der passede poolbaren og fiskerestauranten på Sharm Holiday,
da parret først besøgte hotellet.
”Sameh er en af de 15 procent kristne, der er
i Egypten og er som en søn for os. I dag er

han barmanager på et andet hotel, men hver
gang vi kommer, er han den første, der står i
lufthavnen og venter på os. Vi har også været
med ham på besøg hos hans forældre i Cairo –
nogle meget behagelige mennesker. Egypterne
er flinke til at åbne deres hjem for nye folk.”

Inger Lise og Otto
nyder en dejlig middag på yndlingshotellet, Sharm Holiday
Private fotos.

Egypten byder på
mange kulinariske
fristelser - medbring
løst tøj!

Og apropos hjem, har familien Bendix Christensen adopteret lidt af den egyptiske stemning i deres hjem i Danmark.
”Vi har suget til os, og hele vores stue er i dag
fyldt med papyrus – vi er faktisk gået helt væk
fra almindelige malerier!”
Frysemad = ferie
Men hvordan får sådan to rejselystne pensionister finasieret alle deres eventyr?
”Vi har ikke så meget, så vi skal tænke over,
hvad vi bruger vores penge på. Vi sparer
derfor på maden og er gode til at spise rester
fra fryseren. Og så længe helbredet er til det,
fortsætter vi med at rejse til Sharm.”
Og netop helbredet bliver forbedret betydeligt af de mange ture.
”Både min kone og jeg har astma og bronkitis
– min kone er født med det, og jeg har fået
det af kemikalier, og der er Egypten et pragtfuldt sted for os, fordi luften er tør. Når vi
kommer derned kan vi faktisk nedsætte en del
af vores medicinforbrug.”
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Inger Lise og Ottos… yndlingsoplevelser
Vores foretrukne sted er Skt. Katharina-klostret. Vi interesserer os meget for ikoner, og de
har et fantastisk ikon-museum deroppe.
En tur til det nye område Il Mercato på Hadaba- plateauet. Det følger vi meget med i – hver
gang vi er dernede.
Gudstjeneste i Den Koptiske Kirke. Den er lige blevet renoveret, og den udsmykning der er lavet, uanset om man kan lide det eller ej, er fantastisk. Der er blandt andet nogle ubeskriveligt
smukke billeder fra Biblen på tre gange tre meter udført i små mosaiksten.
En to-dagstur til Cairo. Endagsturene er lidt for hårde, hvis du er oppe i alderen, fordi du
kører i bus syv timer hver dag. Museet deroppe har gjort det største indtryk på os, og så har
vi har haft nogle rigtig gode, danske guider, der har kunnet fortælle en masse om, hvad det
var vi oplevede.
Yndlingsret
Calamari. I Egypten er det alt andet end sådan nogle små, seje ringe, som man får herhjemme. De er på tykkelse med en god pegefingerstørrelse.
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Hvem?
Inger Lise, 72, og Otto Bendix
Christensen, 75.
Fra Højbjerg ved Århus
.
Har været i Sharm el Sheikh i
Egypten 13 gange på seks år og
bor altid på Sharm Holiday.
Parret rejser gerne sidst i maj og
over nytår.
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Magi i

solnedgangen
Al Maha
Desert Resort & Spa
Ligger cirka en times kørsel
fra Dubai i et naturreservat, der
har til formål at bevare ørkenens
forskellige dyrearter, som oryxen,
der på arabisk hedder
maha – deraf navnet
Al Maha.

Ørkeneventyret kan blive dit, og så er det pludselig dig,
der rider på kamel i solnedgangen. Fotos: Atlantis Rejser.

På det eksklusive Al Maha Desert Resort & Spa i Dubai er
tiden indstillet på uendelig luksus og uforglemmelige ørkeneventyr
som kameltur i solnedgangen.
Af Camilla Natascha Nivaro
Hvis det ikke var for de farvestrålende tæpper
under sadlerne, ville kamelerne været godt
kamuflerede, som de ligger og stener i ørkensandet ud for Al Maha Desert Resort & Spa i
Dubai. Som de rejser sig, med undertegnede
og andre spændte gæster på deres rygge, er
situationen dog en helt anden.

Et tilfældigt sted i ørkenen kommer et bord
til syne, og vi gør holdt. På bordet venter
iskold, perlende champagne, jordbær, dadler
og nødder på at forkæle vore ganer og gøre
oplevelsen, om muligt, endnu mere magisk.
Det er i dette øjeblik svært at skelne mellem
virkelighed og drømme, de smelter i hvert fald
sammen i et magisk nu. Sagligheden og den
komplette, indre ro, som du jagter, når du stikker
af fra hverdagen og tager på ferie, står malet
i ansigterne på folk, som de sidder i sandet og
optager eventyret i deres indre harddisk.

Kameler er enorme! Og når de rejser sig,
gælder det om at bevæge sig med dem i
bedste rodeostil. Det lykkes heldigvis for alle.
Kamelernes bevægelser er nemlig langsomme
og forudsigelige - i modsætning til de små,
temperamentsfulde araberheste, som jeg skal
prøve kræfter med efterfølgende morgen.

Som orange bliver til pink, stiger vi op på kamelerne igen og bevæger os i karavane tilbage
mod Al Maha.

Ren terapi
I vuggende stil bevæger vi os ud over ørkenbankerne, der bader i dagens sidste, orangerøde stråler – og stilhed. En forstummende,
terapeutisk skønhed rammer kamelernes
gæster og efterlader dybe suk som eneste
fremkommelige lyd.

Det er sjældent, at du i 2011 befinder dig på
steder, hvor du ikke kan bestemme tiden, hvor
den står komplet stille i et magisk øjeblik,
der lige så godt kunne have foregået flere
hundrede år tilbage. Hvor alting stadig er, som
det var engang. Men Al Maha er et af disse
sjældne steder.
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Som gæst bor du i privat luksusbeduintelt
med egen pool, soldæk og panoramaudsigt
over ørkenen, har gratis adgang til alle hotellets aktiviteter, herunder kameltur, falkeshow
og ridetur på arabere samt et fantastisk
køkken, der både serverer i restauranten såvel
som i dit telt. Den exceptionelle kombination
af natur og luksus har medført, at hotellet er
kåret som det 11. bedste hotel i verden af det
ansete rejsemagasin Condé Nast.

Nysgerrig?
Læs mere om Al Maha
på Atlantisrejser.dk

ATLANTIS REJSER
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Når mumierne
hærger
Du kan ikke tage til Egypten uden at støde på en mumie.
De ligger stive som pinde i deres kister på museer og
nogle steder også i de grave, de blev begravet i. Men
måske er de ikke så døde og stive, som vi tror…
Af Louise Alkjær
Der er nemlig nogle, der siger, at når mørket
sænker sig over Egypten, vågner Det Gamle
Egyptens mumier. Det sker altid, når turisterne er taget tilbage til deres hoteller og
krydstogtsskibe. Fra grave, sarkofager og
museumsmontrer rejser mumierne sig for at
opsøge templer og steder, de kender. Nogle
hoteller ligger altså så tæt på de gamle
templer, at der sker det, at en mumie går
forkert. Flere turister har hørt om, at der om
morgenen kan findes mumiestøv i gulvtæpperne på de lange hotelgange.

Faraomumierne er de værste. Farao var vant til
at bestemme og få sin vilje, og det passer ikke
altid de højtærede gamle konger at ligge og
blive begloet på et museum. Så når det er blevet
nat i Egypten, vælter faraomumierne ud på tur
gennem deres gamle land. De krydser gennem
byer, over ørkener og op og ned ad Nilen.
Vi ved ikke om det her er rigtigt, men det er
det, vi har hørt og læst om. Kast dig ud i en
god, spændende eller måske helt grufuldt
uhyggelig bog om mumier, faraoer og deres
historier og bliv familiens ekspert i Det Gamle
Egypten. Her er nogle gode forslag.

Faraohåndbogen af Sam Taplin, 70 kr., Forlaget Flachs
Her står simpelthen alt det, man har brug for at vide, når man er farao.
Slå mange vigtige ting op i denne bog – for eksempel en beskrivelse af
hvordan man bygger en pyramide, og hvordan man laver en mumie. Og
nej, det er ikke toiletpapir, man bruger! Selveste Ramses II og Sfinxen
har udtalt sig om bogen: “Begrav venligst denne bog i sandet, hvis du
finder den. Den afslører alt for mange hemmeligheder.” –Ramses II. “Det
er det bedste, jeg har læst i flere tusind år.” –Sfinxen.
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Farao Rames II er en af de gamle konger, der slet ikke kan finde hvile. Han
holder meget af at besøge templerne og kigge på statuer af sig selv!
Foto: Per Gudmann

Mumier til middag af R. L. Stine, 80 kr., Forlaget Borgen.
En meget uhyggelig bog om de to søskende Abby og Peter. Da Abby
og Peter opdager, at den onkel de skal bo hos, har et hus der ligner et
gravkammer og som er fyldt med uhygge, egyptiske figurer og måske
levende mumier, er de klar over, at noget er helt galt og de må flygte.

ATLANTIS REJSER

Den Røde Pyramide af Rick Riordan, 240 kr., Forlaget Carlsen
Siden deres mors død for flere år siden har de to søskende, Carter og
Sophie, levet hver for sig. Carter har rejst verden rundt med deres far,
en verdensberømt egyptolog, mens Sophie har boet i London med
deres bedsteforældre. Under et besøg i London undrer først Carter
og siden Sophie sig over de besynderlige personer, der dukker op
rundt omkring deres far. Men den mystik er ingenting imod det syn,
der møder dem på British Museum, hvor de vantro oplever den højst
uheldige frisættelse af fem egyptiske guder.

efterår 2011

Mystiske Mumier af Mary Pope Osborne, 50 kr., Forlaget Carlsen
De to børn, Anne og Jakob, kommer ud på en tidsrejse tilbage til Det
Gamle Egypten. Her er der ikke blot anderledes at være, end hvad de
er vant til, de skal også passe på, at de ikke selv bliver til mumier. På
tidsrejsen møder de også en død dronning.
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Visum til Djerba

Visum til Egypten
Visum til Egypten udstedes ved ankomsten. Det er en større mærkat, der klistres ind i passet. Det sørger
vores lokale agent i lufthavnen for.

Visum til Egypten udstedes ved ankomsten. Det er en større mærkat, der klistres
ind i passet. Det sørger vores lokale agent i lufthavnen for.

I lufthavnen

Velkommen til Djerba

Vi har en egyptisk repræsentant i lufthavnen, der sørger for visum når du kommer ind i ankomsthallen. Stil
dig i visumkøen ved Atlantis Rejser-skiltet lige inden
for døren.

Vi har en lokal repræsentant i lufthavnen, der sørger
for visum. Stil dig op i visumkøen ved Atlantis Rejserskiltet lige inden for døren.

1: I ankomsthallen før paskontrollen venter vores lokale, egyptiske repræsentant. Han uddeler visum. Giv
ham dit rejsebevis og alle pas.

Der kræves kun ét visum pr. pas. Rejser dine børn på dit pas, er det altså kun
nødvendigt med ét visum.

2: Når du har fået visum, stiller du dig op i køen ved
paskontrollen. Her skal passet og visumformularen,
som du fik udleveret i flyet, afleveres. Du kan evt.
bruge ventetiden til at veksle penge.

Men før du kommer så langt, skal du udfylde visumformularen, du får udleveret
her i flyet, og lægge den ind i passet.

3: Når dit pas er blevet stemplet, går du hen til bagagebåndet og henter din kuffert. Det er muligt gratis at
låne en bagagevogn lige ved bagagebåndet.
Bagagen tager du selv med uden for ankomsthallen
og hen til de ventende busser, der bærer et Atlantis
Rejser-skilt.

Sådan udfylder du visumformularen
Den første rubrik i øverste venstre hjørne
Trip no – skriv nummeret på dit fly.
Flynummeret står på dit boardingpas
Arriving from - skriv ”Copenhagen” eller ”CPH”
Family Name - skriv dit efternavn
Fore Name - skriv dit fornavn
Date & Place of Birth - skriv din fødselsdato
og dit fødested
Nationality - skriv ”Danish”
Passport Number & Type - skriv dit pasnummer
og ”DK”
Address In Egypt - skriv navnet på dit hotel
eller skriv ”Cruise”
Purpose of Arrival - sæt √ i ”Tourism”
Har du børn, der rejser på dit pas, så vend
visumkortet om og udfyld desuden rubrikken
Accompanied on same passport - skriv børnenes navne og fødselsdato.
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Visum til Djerba udstedes ved ankomsten. Det gør vores lokale agent, som venter i ankomsthallen.

4: Uden for ankomsthallen venter vores danske rejseledere. De oplyser, hvilke busser, der kører hvorhen
– hver bus har sit eget nummer.
Uden for ankomsthallen vil du også blive mødt af
”kufferthajerne”, der meget gerne vil bære
din kuffert eller skubbe din bagagevogn.
Afvis dem venligt men bestemt, hvis du ikke vil betale
for at få din kuffert bragt hen til bussen.
5: Stil din bagage ved bussens bagagerum. Fortæl
chaufføren, hvilket hotel din bagage skal til, men sæt
dig ikke ind, før du har set, at din bagage er kommet
ind i bagagerummet. Tag din håndbagage med ind i
bussen.
6: Når du kommer frem til hotellet, udpeger du din
bagage i bagagerummet og sikrer dig, at den kommer
ud og stå sammen med Atlantis Rejsers øvrige bagage
foran hotellet. Tag din håndbagage med og gå ind i
receptionen.
I receptionen skal du udfylde endnu et registreringskort. Når du har afleveret det og fået din værelsesnøgle, går du ud til din kuffert og sætter dit værelsesnummer på kufferten – så bliver den bragt til værelset
så hurtigt som muligt. Bagagemanden forventer typisk tre pund i drikkepenge pr. kuffert.

ATLANTIS REJSER

Der kræves kun ét visum pr. pas. Rejser dine børn på dit pas, er det altså kun nødvendigt med ét visum. Men du skal udfylde en
visumformular for hver person indskrevet i dit pas.

Sådan udfylder du indrejseformularen
Date et No de Vol – skriv dags dato samt nummeret på dit fly.
Flynummeret står på dit boardingpas.
Nom – skriv dit fornavn
Prenom – skriv dit efternavn
Date et lieu de naissance – din fødselsdag samt
fødeland
Nationalité – dit fødeland
Profession – dit erhverv
Motif de voyage – skriv ”tourism”
Addresse permanente – ”DK”
Addresse dans le... – navnet på dit hotel
Venant de – skriv ”CPH”
Allant à –navnet på dit hotel
No du passeport – dit pasnummer og ”DK”
Date et lieu d’émission – Dato for udstedelse
og ”DK”

1: I ankomsthallen før paskontrollen venter vores lokale repræsentant. Han uddeler visum. Giv ham dit
rejsebevis og alle pas.
2: Når du har fået visum, stiller du dig op i køen ved
paskontrollen. Her skal passet og visumformularen,
som du fik udleveret i flyet, afleveres. Du kan evt.
bruge ventetiden til at veksle penge.
3: Når dit pas er blevet stemplet, går du hen til bagagebåndet og henter din kuffert. Det er muligt gratis at
låne en bagagevogn lige ved bagagebåndet.
Bagagen tager du selv med uden for ankomsthallen
og hen til de ventende busser, der bærer et Atlantis
Rejser-skilt.
4: Uden for ankomsthallen venter vores danske rejseledere. De oplyser, hvilke busser, der kører hvorhen –
hver bus har sit eget nummer.
Uden for ankomsthallen vil du også blive mødt af ”kufferthajerne”, der meget gerne vil bære din kuffert eller
skubbe din bagagevogn. Afvis dem venligt men bestemt med mindre du gerne vil betale for det.
5: Stil din bagage ved bussens bagagerum. Fortæl
chaufføren, hvilket hotel din bagage skal til, men sæt
dig ikke ind, før du har set, at din bagage er kommet
ind i bagagerummet. Tag din håndbagage med ind i
bussen.
6: Når du kommer frem til hotellet, udpeger du din
bagage i bagagerummet og sikrer dig, at den kommer
ud og stå sammen med Atlantis Rejsers øvrige bagage
foran hotellet. Tag din håndbagage med og gå ind i
receptionen.
I receptionen skal du udfylde endnu et registreringskort. Når du har afleveret det og fået din værelsesnøgle, går du ud til din kuffert og sætter dit værelsesnummer på kufferten – så bliver den bragt over på
værelset så hurtigt som muligt. Du er velkommen til
at give bagagemanden en 2-3 dinarer i drikkepenge.

VIGTIGT: Den nederste del af indrejseformularen
er stort set en gentagelse af den øverste del. Du
får denne del tilbage af paskontrolløren, og du
skal gemme den sammen med dit pas og aflevere
igen ved hjemrejsen.
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59

GOLF I EGYPTEN
- Ørkenlinks ved Det Røde Hav

Den Gary Player-designede
The Cascades Golf & Country Club er
hovedattraktionen i det ambitiøse Soma
Bay-ørkenprojekt, der siden 1991 har
været undervejs på den vestlige side
af Det Røde Hav.

Af FRITS CHRISTENSEN
Soma Bay på vestsiden af Det Røde Hav er et
Eldorado for vindsurfere og et skatkammer for
dykkere.
Men også golferne har fået deres egen
uslebne diamant på den lille egyptiske halvø,
hvor fire femstjernede hoteller omkranser
Egyptens længste og uden sammenligning
også sværeste golfbane designet af selveste
Gary Player - nidobbelt, sydafrikansk Majorvinder,
The Cascades Golf & Country Club er perlen i
det enorme ferieprojekt, der har været undervejs i godt 10 år under ledelse af Soma Bay
Development Company, et udviklingsselskab
finansieret af tre egyptiske og et europæisk
investeringsselskab.
Med åbningen i april 2011 af det luksuøse
Kempinski-hotel er fire store hotelkæder
repræsenteret i projektet, hvis første fase,
med blandt andet golfbanen, blev gennemført
i årene 1996 til 1999.
Også den egyptiske stat har skudt milliarder
i infrastrukturen som en nødvendig livsnerve mellem Soma Bay og lufthavnen, der
ligger mindre end en times kørsel nord på i
Hurghada.
Ørkenlinks i modvind
Inflationen i linksbane-begrebet har blandt
andet ført til betegnelser som indlandslinks
om flere baner på lavtliggende åbne vidder
inde i landet, også selv om den vigtigste definition af en linksbane er beliggende i klitterne
ud til havet.

Soma Bay er et mekka for golfspillere. Cascades-banen er Egyptens
sværeste golfbane og banen optimeres hvert år om sommeren, når der
ikke så mange spillere som i højsæsonen. Foto: Per Gudmann
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I Soma Bay er der ingen klitter al den stund, at
halvøen er én stor øde sandørken omkranset
af det dybblå hav i flere skarpe nuancer. Men
tager man vinden i betragtning – og det vil i
hvert fald være dumt at negligere den – kan
det sagtens forsvares, at man i dette tilfælde
bruger betegnelsen ørkenlinks om The Cascades Golf & Country Club.
Den kraftige vind på tværs af halvøen har
været en af de største udfordringer, da Gary
Player fik til opgave at designe en mesterskabsbane, der er ret så enestående i både
længde (næsten 7.000 meter), sværhedsgrad
og ikke mindst et layout, hvor forholdsvis
smalle fairways snor sig som slangeoaser
gennem ørkensand og stensætninger.
Gary Player har selv beskrevet banen som
”den anden Pebble Beach”, og lighederne
med den fantastiske bane på den amerikanske Stillehavskyst er der på flere af hullerne.
The Cascades er også med i samlingen af 55
udvalgte baner i hele verden, som Gary Player
skriver om i sin bog Gary Player Top Golf
Courses.
Tyskerne elsker The Cascades
Hædersbevisninger er det også blevet til for
The Cascades, der tre gange er blevet kåret til
den bedste bane uden for Europa af læserne
af det tyske blad Golf Journal. Det tyske publikum udgør en meget stor del af feriegæsterne
på Soma Bay.
I Egypten er der golfsæson fra oktober til maj,
mens de fire sommermåneder fra maj til og
med september levner god plads på banerne,
hvor solen ofte bager fra en skyfri himmel,
og temperaturen i skyggen når de 40 grader 
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plus. Men The Cascades adskiller sig lidt fra
de øvrige baner i området, fordi den konstant
friske vind, på tværs af halvøen, gør det
tåleligt at spille også om sommeren. Dog må
det anbefales at gardere sig med en buggy, så
der kan skæres mindst en time af spilletiden.
Under testen i september kunne denne signatur konstatere, at de 75 ansatte om sommeren har meget svært ved at holde fairways i
optimal stand. Alt for mange ujævne og brune
pletter i kikuyu-græsset gjorde det relevant at
spille med lay up, mens greens generelt var i
god stand årstiden taget i betragtning.
”Vi benytter de stille sommermåneder til at
optimere banen til højsæsonen, men i så høje
temperaturer kræver det meget vand at holde
gang i græsset,” siger golfmanager Mohammed Mansour, der også vil medgive, at sandet
i de 73 bunkers har alt for hård en skorpe på
grund af den megen vanding.
Høj sværhedsgrad
Afstanden fra de fire teesteder til fairways er
flere steder så stor, at mange mellemhandicappere vil få svært ved at nå fairways – selv
på det 270 meter korte hul 12, hvor fairway
er delt i to, så man selv kan vælge side og
afstand. Til gengæld skal bolden flyves hele
vejen til green i andetslaget over waste area,
der er med til at hæve sværhedsgraden på en
række af hullerne.

Gary Player har naturligvis også benyttet sig
af naboskabet fra Det Røde Hav til at lave især
tre spektakulære huller parallelt med vandet.
Især signaturhullet 5, et 150 meter langt par
3-hul, kræver både præcision og god course
management. Hvis vinden kommer ind fra havet, skal bolden på visse dage slås 45 grader
op i vinden og ud over havet for at lande på
green. Hvor mange golfspillere tør egentlig
stole på det slag?
Også de to par 4-huller 6 og 15 kræver tungen lige i munden, når det drives ud parallelt
med havet, og især indspillet til det korte hul
6 på kun 270 meter kræver præcision, fordi et
for langt jern er ensbetydende med en bold i
havet.
Efter at have udfordret både Gary Playerbanen og sin egen selvtillid kan det for nogle
være opmuntrende at køre mindre end 100
kilometer nord på for at spille banen på
Steigenberger Golf Resort i El Gouna, der i de
seneste år har udviklet sig til et af Egyptens
mest populære feriesteder for europæere.
God bane i El Gouna
Her har topspilleren Fred Couples og Gene
Bates for en halv snes år siden i forening
skabt en meget smuk bane, hvor de brede
fairways snor sig mellem lagunerne og de
mange ferielejligheder, mens der er udsøgt
shuttleservice med både båd og buggy for de

greenfeegæster, der bor på det femstjernede
Steigenberger Hotel på den anden side af
lagunen.
Ekstraordinært for stedet er drivingrangen,
hvor man fra land slår ud i lagunen over mod
hotellet til fem kunstige øer med afstande
fra 80 til næsten 300 meter. Saltvandet i
søen bærer boldene oppe, så der konstant
er ansatte på arbejde i båd med fiskenet til
indsamling af bolde.
Saltvandet bruges også til at vande dele af
banen, hvor paspallum-græsset kan tåle det.
Til gengæld betyder saltvandet også her en
hård sandskorpe i bunkers, der ofte endnu
ikke er tømt for vand, hvis man har en tidlig
teetime ved solopgang.
Tættest på feriebyen Hurghada og lufthavnen
ligger områdets tredje bane, Madinat Makadi
Bay Golf Resort, der ganske vist er lang med
sine 6.680 meter fra backtee, men som også
kan være meget tilgivende, hvis man som
mellemhandicapper kender sine begrænsninger og vælger at spille fra et konservativt
teested.

Kunst i Dubai
I Dubais rivende udvikling er kunstscenen også ved at
komme godt med. Her er et par forslag til gallerier, som
du kan besøge, hvis du er nysgerrig efter at se nutidige,
lokale kunstnere.

Se moderne kunst i Dubai. Foto: Atlantis Rejser.

Af PERNILLE AMMITZBØLL

ARTSAWA
Artsawa ligger i det pulserende industriområde Al Quotz i Dubai i en stor og lys lagerhal.
Her er der masser af aktiviteter dagligt udover
udstillingerne.
I Artsawa kan du møde værker af en række
kunstnere med arabisk baggrund. Galleriet er
et af de vigtigste i den arabiske verden lige nu,
når det kommer til nutidig kunst.
Galleriet rummer også en række aktiviteter
udover udstillingerne. Således kan man gå til
opera- eller filmfremvisninger om aftenen,
deltage i debatter om kunst eller gå på kursus
i for eksempel arabisk kalligrafi.
Galleriet har åbent fra lørdag til torsdag
mellem kl. 10 og 17.30.
Læs mere om galleriet på www.artsawa.com

ARTSPACE
Artspace er også et af de mest fremtrædende
gallerier i Dubai, som præsenterer nutidig
kunst af kunstnere med arabisk baggrund. Det
ligger placeret i Dubai International Financial
Centre og bliver betegnet som et luksusgalleri,
hvor meget velhavende kunstsamlere køber
arabisk inspireret kunst.
Bag det forholdsvis nye galleri, der skifter
udstilling hver tredje uge, står kvinden, Maliha
Tabari.
Åbningstiderne er fra kl. 10 til 8 om aftenen
fra søndag til torsdag.

Ayyam Gallery
Ayyam Gallery er et nyere galleri i Dubai,
men galleriet har også afdelinger i Damaskus
i Syrien og i Beirut, Libanon. Derfor vil man
også i galleriet i Dubai kunne se eksempler
på kunst fra hele Mellemøsten, ofte værker af
yngre kunstnere.
Åbningstiderne er søndag til torsdag fra kl.
10:00 - 20:00
Ayyam Gallery, Dubai
Alserkal Avenue
Street 8, Al Quoz 1
Tlf.: +971 4 3236242

Adresse:
The Gate Village Bldg. 3, Podium Level
Dubai International Financial Center
Tlf.: +971 4 323 08 20

Udsigt fra Medinat Jumeirah mod Burj al Arab,
det verdensberømte hotel, der også kaldes “Sejlet”.
Foto: Atlantis Rejser.

Om The Cascades Golf & Country Club:

Andre golfbaner på vestsiden af Det Røde Hav:

18 hullersbane par 72, 6.991 meter (backtee). Design: Gary Player
Design Group. Greenfee: 75 euro (Soma Bay-hotelgæster) og 90 euro
(ikke Soma Bay-gæster).

El Gouna Steigenberger Golf Resort:
18 hullersbane par 72, 6.269 meter (backtee). Design: Gene Bates og
Fred Couples. Greenfee: 100 euro (01.10 til 30.04.) og 80 euro (01.05
til 30.09).

Omkranset af følgende fire 5-stjernede hoteller, der alle er en del af
Soma Bay-projektet, udtænkt af Soma Bay Development Company i
1991: La Residence des Cascades, Kempinski Hotel, Sheraton Hotel og
Robinson Club.

Madinat Makadi Bay Golf Resort:
18 hullersbane par 72, 6.880 meter (backtee). Design: John Sanford.
Greenfee: 85 euro (01.10 til 30.04) og 70 euro (01.05 til 30.09).
Ancient Sands Golf Course El Gouna (åbner i 2012):
18 hullersbane par 72. Design: Karl Litten og Jeffrey Meyers.

Foto: Per Gudmann
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Atlantis Rejser
destinationer
Atlantis Rejser flyver direkte fra Billund og Kastrup til Rødehavet i Egypten, Djerba i Middelhavet, Tyrkiet og
Dubai i Emiraterne. Derudover arrangerer Atlantis Rejser en række interessante kulturrundrejser i Iran, Etiopien,
Syrien, Jordan og Oman. Se mere på atlantisrejser.dk
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Piloterne kan ofte forudsige turbulens og derfor bede
passagererne om at spænde sikkerhedsbælterne på forhånd.
Foto: Atlantis Rejser.

Turbulens:

Derfor ryster det
Når du er ude at flyve, begynder flyvemaskinen
engang imellem at ryste, og du får at vide, at du
skal spænde sikkerhedsselen på grund af turbulens.
Men hvad er turbulens egentlig? Det taler vi med
Christina Nivaro, erfaren pilot i SAS, om.
Af Camilla Natascha Nivaro
Du sidder i flyveren på vej mod en skøn feriedestination og kan mærke kroppen give slip på
hverdagen og stille ind på feriemode. Men netop
som du får serveret din kaffe, begynder flyvemaskinen at ryste, og ’fasten seatbelt’-skiltet
bliver slået til. Irriterende – ja! Farligt – yderst
sjældent! Læs og lær her, hvorfor der opstår turbulens, og hvordan du skal forholde dig til det.
I luftfart betyder turbulens urolig eller
forstyrret luft. Der er flere forskellige årsager
til, at der opstår turbulens, ligesom turbulens også forekommer i forskellige dele af
atmosfæren.
”Turbulens skyldes først og fremmest en opog nedadgående forstyrrelse af den normale
luftstrøm. Der findes to typer turbulens: Termisk- og friktions- eller mekanisk turbulens.
Den termiske forekommer i friktionslaget,
hvorimod friktions- eller mekanisk turbulens
forekommer i skyer eller i klar luft – det man
kalder clear air turbulence, forkortet CAT,”
forklarer Christina Nivaro.
Friktionslaget er det luftlag fra jordens overflade til 2-3000 fods højde. Her forekommer
både termisk og mekanisk turbulens.
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”Termisk turbulens skyldes konvektion som
følge af solbestråling af jordens overflade.
Mekanisk turbulens skyldes fysiske hindringer
så som bakker, bjerge, bygninger og træer.”
I skyer er der turbulens som følge af op- og
nedadgående luftstrømme forbundet med
dannelsen af skyer. Jo højere en sky er, jo
mere ustabil er den.
I klar luft forekommer CAT i de højere luftlag
forbundet med eksempelvis jetstrømme og
cumulonimbus (tordenskyer).
”Jo kraftigere turbulens, jo kraftigere ryster
flyveren. Og når flyveren ryster, er det på
grund af ændringerne i vindhastighed og
retning både vertikalt og horisontalt.”
Turbulens er oftest forudsigelig
Turbulens opdeles i tre grader: Let, moderat
og kraftig. Let til medium turbulens er helt
uskadelig for flyveren og for passagererne, så
længe de har sikkerhedssele på.
Kraftig turbulens er sjælden, men kan være
farlig. Det kan nemlig bevirke, at flyveren
’stall´er’, hvilket kan forårsage materielle
skader på flyets skrog, eller at man mister
kontrollen over flyveren.

Heldigvis kan turbulens forudsiges af meteorologerne samt ved hjælp af pilotrapporter
(PIREP) fra andre flyvemaskiner.
”Ud fra disse informationer kan man planlægge flyvningen rundt om eventuel kraftig
turbulens. Turbulens kan ses visuelt i form af
forskellige skyformationer og på flyverens
radar. Derved kan man navigere rundt om
eventuelle områder med kraftig turbulens.”
Spænd sikkerhedsbæltet
Det er derfor meget sjældent, at man på flyvninger møder turbulens, der er direkte farlig.
Den største risiko ved turbulens er derfor, at
man slår sig, fordi man ikke er fastspændt, når
der opstår turbulens.
I cockpittet har piloterne derfor altid deres
sikkerhedsbælter spændt, når de sidder i
sædet. Passagerer bør, ifølge Claus van der
Watt, gøre det samme for at undgå at komme
til skade under pludselig turbulens.
”Kommer man ind i ubehagelig turbulens,
tænder kaptajnen altid ’fasten seatbelt’-lyset
hurtigst muligt og beder eventuelt kabinebesætningen om at indstille serveringen og fastspænde servicevognene. Piloterne vil derefter
dreje væk og ud af området med turbulens. I
mellemtiden er det dog vigtigt, at man sidder
fastspændt, så man ikke skal begynde ferien
med for eksempel armen i en slynge eller
andre skader.”
Christina Nivaro...
38 år, Danmarks yngste pilot
nogensinde, da hun blev uddannet og
styrmand i SAS gennem 15 år. Flyver
til dagligt Airbus 321 på europæiske
strækninger og charterrejser.
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De bidrager til dette magasin...

DANSK - EGYPTISK PARLØR

Camilla Natascha Nivaro, journalist og redaktør på Atlantis Rejsemagasin.

Her er nogle få ord på egyptisk, som måske kan hjælpe dig rundt omkring. Egyptisk forstås næsten
alle steder i Mellemøsten, selvom man her taler andre arabiske dialekter.

31-årige Camilla Natascha Nivaro har siden 2005 arbejdet som journalist på en række af landets dagblade og magasiner.
Til trods for en travl hverdag har hun altid fundet tid og penge til at rejse – ”alt andet ville være tortur af mit væsen.”
Afhængigheden af at rejse og opleve andre kulturer kommer ikke fra fremmede. Både Camillas søster, svoger og far er alle
piloter, og Camillas mor er pensioneret chef for det brasilianske flyselskab Varig Airlines i Norden. Camilla har derfor rejst
det meste af verden tynd, men er konstant på jagt efter nye oplevelser – og med stillingen hos Atlantis Rejser er kursen
sat mod Mellemøsten. Tjek blandt andet Camillas cool Dubai-guide på side 8 eller drøm dig væk i hendes eventyrlige
reportage fra Musandam på side 48.
Hvad er dit bedste rejsetip?
”Lad din computer bliver hjemme, sluk for din mobil og gå ikke på nettet! I hverdagen er jeg ALTID opdateret og til rådighed, så når jeg rejser, tjekker jeg helt ud fra realiteterne og søger tilflugt – og opladning af mine batterier – i en doven
dagdrømmerverden.”

Goddag/hvordan har du det?: zayyak?
Farvel: ma salama

God: kwais
	Penge: fulus

Hestevogn: hantur
Stop her: hina kwajis

Godmorgen: sabah al khrer

Jeg : ana

Læge: duktur

God aften: massa al khrer

Hotel: funduq

Hospital: mustashfa

Ja: aiwa

Restaurant: matam

Feber: humma

Nej.: la

Lufthavn: matar

Hvor meget koster denne? – bikam?

Tak: sjukran

Båd: markib

Jeg hedder: ismi ….

Rie westphal Jørgensen, Art Director, Atlantis Rejser
49-årige Rie Jørgensen er Atlantis Rejsers spritnye Art Director. Foruden vores nye hjemmeside, har Rie layoutet heledette rejsemagasin – og synes du, det ser lækkert ud, er det ikke tilfældigt. Rie har mange års erfaring, og har siden sin
afgangseksamen fra Kunsthåndværkerskolen i 1988 arbejdet som grafiker i flere større virksomheder i både Jylland og
på Sjælland og lavet alt lige fra masseproduktion af øletiketter til unikke webdesigns.
Når Rie ikke pimper Atlantis Rejsers hjemmeside, magasin eller laver annoncer, kan man finde hende med maling og
staffeli et sted i de idylliske omgivelser omkring hendes gamle bindingsværkhus.
Hvad er dit bedste rejsetip?
”Hold siesta ligesom lokalbefolkningen, så undgår du solstik og forbrændt hud. Det er måske en selvfølge for mange,
men jeg har faktisk engang fået solstik, fordi jeg overdrev med solbadning og samtidig havde fået for lidt vand
– bestemt ikke noget, jeg kan anbefale!”

Rushy Rashid, freelancejournalist, forfatter og foredragsholder
Foruden sin travle karriere arbejder 43-årige Rushy Rashid med frivilligt, socialt arbejde. ”Som mor er jeg meget
opmærksom på de behov, mine egne børn har. Det får mig til at tænke på de børn, der af en eller anden grund ikke
har de samme levevilkår som mine børn.”
Derfor sidder Rushy i bestyrelsen for Ideer for livet Fonden, Røde Kors og Fonden for Socialt Ansvar, der står bag
Natteravnene.
”På den måde håber jeg at bidrage en smule til en bedre verden for udsatte børn og unge.”
I dette magasin har Rushy skrevet den skønne artikel Og så kom der en kamel fra hendes ferie i Sharm el Sheikh
i Egypten på side 40.
Hvad er dit bedste ferietip?
”Vi plejer at rydde klædeskabet og tage alt det tøj med i feriekufferten, som vi ikke bruger så tit. Efter ferien efterlader vi
tøjet på feriestedet. Det vækker tit glæde hos rengøringspersonalet, og samtidig giver det mere plads i kufferten til ALLE
de mange souvenirs, som vi hver især har fået samlet.”

Jakob Hansen, fridykker
30-årige Jakob Hansens første dyk var i noget så ueksotisk som Københavns Havn tilbage i 2003, som scubaelev på
Søværnets Dykkerskole. Ifølge Jakob ”en meget mørk, kold og ensom oplevelse.” I dag, otte år senere, er han holdverdensmester, Danmarksmester samt anden bedste fridykker i verden. I sommer gjaldt det så 96 meters dyk og et forsøg
på at slå Danmarksrekorden i dykkermekkaet Sharm el Sheikh i Egypten. Læs om det lykkedes i den medrivende artikel
Dagbog fra dybet på side 18.
Hvad er dit bedste ferietip?
”Skal du til Sharm el Sheikh, så tag en tur til Dahab et par dage. Her ligger Blue Hole, mit yndlingsdykkested. Det er
ideelt til fridykning, fordi der ingen strøm eller store bølger er, og så er det tæt på kysten og dermed let tilgængeligt. Du
kan også nappe en autentisk middag i ørkenen med mad fra bål under den måske flotteste stjernehimmel i verden.

Foto: Per Gudmann
Prøv at se om du kan komme i snak med en af
de lokale ved hjælp af denne parlør. Et stort smil
hjælper også altid på stemningen!
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