Kontrastrejse i verdens største landlåste land - Kasakhstan
29. maj 2020 - 7. juni 2020 (1. etape - Øst)
4. juni 2020 - 12. juni 2020 (2. etape - Vest)

Mangystauplateauet i det vestlige Kasakhstan - 2. etape

Silkevejsrejser byder velkommen til en af vores spændende researchrejser, som vi oftest inviterer
eventyrlystne gæster med på, når vi skal undersøge mulighederne i nye spændende rejselande.
Denne gang går rejsen til verdens største landlåste land Kasakhstan, som meget få turister finder
vej til. Vi har imidlertid længe haft lyst til at besøge det store, kontrastfyldte land, som mest er
kendt for cykelholdet Astana, kosmodromen Baikonur hvorfra Danmarks første astronaut Andreas
Mogensen fik rumdebut og skuespiller Sacha Baron Cohens noget karikerede figur Borat.
To forskellige verdener - To meget forskellige etaper
Vi har delt rejsen op i to etaper. Første etape foregår i den østlige del af Kasakhstan med hovedbyerne Nur Sultan (Tidligere Astana) og Almaty, nationalparken Altyn Emel og Turkestan med de
største historiske monumenter fra Timur Lenks tid, da Silkevejen var på sit højeste.
Anden etape foregår i den vilde og uberørte vestlige del af Kasakhstan med udgangspunkt i byen
Aktau ved Det Kaspiske Hav. Herfra vil vi besøge fascinerende ørkenlandskaber og ældgamle
underjordiske moskeer og nekropoliser. På denne etape lever vi i ørkenen og sover i telt.
På vores researchrejser er der garanti for spektakulære og ofte bizarre rejseoplevelser, da vi
foretrækker at komme langt væk fra de almindelige turistveje, hvilket i sær gør sig gældende på
anden etape. Da det er en researchrejse i meget lidt besøgte områder, skal du have en fleksibel
indgang til det at rejse og til de mennesker vi møder i fremmede kulturer. Logistikken kan blive
ændret med kort varsel og programmet kan blive afveget.
Garanteret afrejse fra kun fire deltagere på hver etape.
Velkommen til Kasakhstan
Jan Tvernø - jantvernoe.dk
Indehaver af Silkevejsrejser
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk

Fredag den 29. maj 2020 (1. etape)
Afrejse fra Danmark - Ankomst til Nur-Sultan
Forventet flyplan med Aeroflot fra København
København - Moskva 00:10 - 03:35
Moskva - Nur-Sultan 09:20 - 15:45
***Ibis eller tilsvarende i Nur-Sultan (-/-/-)

Lørdag den 30. maj 2020 (1. etape)
Nur-Sultan & aftenfly til Almaty
Vi tager på bytur i hovedstaden Nur-Sultan, som tidligere hed
Astana. Byen ændrede navn til ære for den afgåede præsident
Nursultan Nazarbayev - Det er det man kan i Kasakhstan.
Vi oplever nogle af Nur-Sultans største arkitektoniske værker,
Palace of Peace and Reconciliation, Hazret Sultan moskéen,
det imponerende nationalmuseum med ti store tematiske haller
og Nur-Sultans vartegn det 97 meter høje Baiterek tårn.
Vi flyver til Almaty i det sydlige Kasakhstan om aftenen.
***Kazakhstan eller tilsvarende i Almaty (M/F/A)

Søndag den 31. maj 2020 (1. etape)
Almaty - Altyn Emel Nationalparken - De syngende sandklitter
Vi kører mod Altyn Emel Nationalparken og stopper undervejs
ved floden Ili, som flyder fra det nordvestlige Kina. Floden er
1.439 km. lang og munder ud i Balkhashsøen.
Ved Ilifloden kan vi bla. se en, for Centralasien, sjælden
buddhistisk vidnesbyrd i form af fem klipper med indgraverede
Buddhaillustrationer.
Vi slutter dagen med at besøge de imponerende syngende
sandklitter, som med en længde på 1.500 m. og en højde på
godt 150 m. er et imponerende syn. Når vejrforholdene er
optimale, lyder klitterne som et overflyvende fly.
Guesthouse (M/F/A)

Mandag den 1. juni 2020 (1. etape)
Altyn Emel Nationalparken - De farvede bjerge Aktau & Katutau
Altyn Emel Nationalparken er en geologs vådeste drøm og
meget alsidig. Vi besøger de farvede bjerge Aktau og Katutau,
som med deres klare gule, orange, røde og hvide farver danner
en surrealistisk baggrund til din ellers helt almindelige mandag.
De smukke bjerge menes at være dannet af vulkaner i udbrud,
som blev nedkølet meget hurtigt for mange tusind år siden.
Klippernes form er lige så bemærkelsesværdig som farverne.
Guesthouse (M/F/A)

Tirsdag den 2. juni 2020 (1. etape)
Kolsaisøerne & Landsbyen Saty
Vi kører til den første af tre Kolsaisøer tæt på landsbyen Saty.
Du er tilgivet, hvis du har sovet undervejs, og tror at du er
vågnet op i Schweiz eller Canada.
Mange Kasakher tror ikke deres egne øjne, når de oplever
dette smukke alpine landskab, som står i skærende kontrast til
de store vidder og nøgne stepper, som præger Kasakhstan.
Søernes farve skifter, så man ved aldrig hvilket syn der venter.
Guesthouse (M/F/A)

Onsdag den 3. juni 2020 (1. etape)
Kayindysøen og Charynkløften, Tilbage til Almaty
Vi fortsætter vores færd i noget af Centralasiens smukkeste
natur, når vi besøger den lille Kayindysø, som blev dannet ved
et jordskælv i 1910, som skabte en naturlig dæmning og
oversvømmede området. Derfor vokser der træer direkte op af
søen, hvilket er et temmelig bizart syn.
Efter at have nydt det bizarre landskab, kører vi mod Charyn
kløften, som er et af Centralasiens mest fascinerende
landskaber og en af Kasakhstans naturlige stoltheder.
Vi besøger Valley of Castles, hvor mange af klipperne ligner
menneskeskabte strukturer, hvorefter vi returnerer til Almaty.
***Kazakhstan eller tilsvarende i Almaty (M/F/A)

Torsdag den 4. juni 2020 (1. etape)
Morgenfly til Shymkent - Turkestan & Sauran
Morgenfly til Shymkent, hvorfra vi fortsætter til Turkestan, som
huser Kasakhstans mest storslåede arkæologiske monument UNESCO verdensarven Kosha Akhmed Yasauis mausoleum,
som samtidig er landets største pilgrimsmål.
Mausoleet i Turkestan blev bygget af Timur Lenk fra 1389, da
Timur Lenks imperium og Silkevejen var på sit højeste, og
Turkestan var et vigtigt handelscentrum og et stort religiøst
centrum for sufister.
Vi besøger også ruinerne i Sauran, som engang var områdets
største by og lokal hovedstad for de mongolske horder.
****Khanaka eller tilsvarende i Turkestan (M/F/A)

Fredag den 5. juni 2020 (1. etape)
Turkestan - Shymkent - Arystan Bab mausoleet & Otrar - Aftenfly til Aktau
På vejen tilbage til Shymkent besøger vi mausoleet for Arystan
Bab og ruinbyen Otrar.
Iflg. legenden modtog Arystan Bab Mohammads halskæde,
som han videregav til den 11-årige Kosha Akhmed Yasaui,
som dermed blev Arystan Babs discipel.
Ruinbyen Otrar har stor historisk betydning og lagt navn til
Otrarkatastrofen. En mongolsk handelskonvoj blev plyndret og
udslettet, da den lokale khan havde mistanke om, at der var
flere spioner end handlende i konvojen.
Massakren ledte til mongolernes beslutning om ekspansion
mod vest, og de stoppede ikke før de stod i Østeuropa.
Aftenfly til oliehovedstaden Aktau ved Det Kaspiske Hav.
***Chagala eller tilsvarende i Aktau (M/F/A)

Lørdag den 6. juni 2020 & Søndag den 7. juni 2020 (1. etape)
Oliehovedstaden Aktau - Hjemrejse fra Aktau - Hjemkomst til Danmark
Lørdag den 6. juni 2020 i Aktau er til fri disposition.
Forventet flyplan med Aeroflot fra Aktau den 7. juni 2020.
Aktau - Moskva 06:00 - 07:00
Moskva - København 10:20 - 12:05
***Chagala eller tilsvarende i Aktau (M/-/-)

Torsdag den 4. juni 2020 & Fredag den 5. juni 2020 (2. etape)
Afrejse fra Danmark - Ankomst til Aktau
Forventet flyplan med Aeroflot fra København
København - Moskva 12:55 - 16:30
Moskva - Aktau 00:10 - 04:55 (5. juni 2020)
Ankomst tidligt om morgenen, hvorpå hele dagen er til fri
disposition. Deltagerne fra 1. etape ankommer til Aktau om
aftenen den 5. juni 2020.
***Chagala eller tilsvarende i Aktau (-/-/-)

Lørdag den 6. juni 2020 (2. etape)
Aktau - Karagaiyesænkningen, Shopan-Atamoskéen & Ustyurtplateauet
2. etape på denne kontrastrige rejse i Kasakhstan bringer os
bogstaveligt talt ud i det vilde vesten, hvor vi sover i telt, og
laver mad i naturen omgivet af en smuk, vild og praktisk talt
ubesøgt natur nærmest uden sidestykke.
Vi forlader Aktau tidligt på dagen og kører til den 132 meter
dybe Karagaiyesænkning, hvorefter vi besøger Shopan-Ata
moskéen fra det 14. århundrede, som har et af de ca. 360
nekropoliser i området, hvoraf mange kan dateres helt tilbage
til dengang, området var beboet af nomadestammer.
Vi sætter lejr på Ustyurtplateauet.
Telt (M/F/A)

Søndag den 7. juni 2020 (2. etape)
Karyn-Zharyk sænkningen
Vi fortsætter vores episke rundtur i det vestlige Kasakhstan, og
ankommer til den helt spektakulære Karyn-Zharyk sænkning.
Sænkningen er ikke så lav som Karagaiyesænkningen, men
særlig smuk pga. de fem toppe, som står i dens hvide salt.
Vi går op til et udsigtspunkt på kanten af en kløft, hvor det
smukke sceneri åbenbarer sig for os i al sin skønhed.
Vi sætter lejr i kløften.
Telt (M/F/A)

Mandag den 8. juni 2020 (2. etape)
Balayukhulen, Boktybjerget & Boszhiradalen
Vi står tidligt op for at fotografere den smukke og uvirkeligt
farverige solopgang over Karyn-Zharyk sænkningen. Efter
denne gode start på dagen fortsætter vi mod Boszhiradalen.
På vejen besøger vi den karakteristiske Balayukhule, som har
form som en moské med et kuppelformet loft og tre rum.
På vores videre færd oplever vi de store sandklitter ved Tuesu
og det fascinerende rød/hvide bjerg Bokty.
Vi sætter lejr i den hvide kløft i Boszhiradalen.
Telt (M/F/A)

Tirsdag den 9. juni 2020 (2. etape)
Dreadnoteklippen, Den underjordiske moské Beket Ata og Tuzbairsaltsøen
Vi starter med en fire km. vandretur til klippen Dreadnote, som
byder på endnu en fantastisk udsigt over det usædvanligt
varierede ørkenlandskab vi befinder os i, i det vilde vestlige
Kasakhstan.

Vi forlader Bozhiradalen og besøger den underjordiske moské
Beket Ata, som den clairvoyante lærer Beket-Ata fortrak til i
sidste halvdel af sit liv og boede der til sin død i 1813.
Beket-Ata var lokal, men studerede i Khiva i Usbekistan. Da
han returnerede til Mangistauregionen, menes han at have
etableret fire moskéer i området samt en sufiskole i Beket Ata.
Nogle forskere mener desuden, at moskéen har været anvendt
som observatorium.
Vi sætter lejr ved Tuzbairsøen.
Telt (M/F/A)

Onsdag den 10. juni 2020 (2. etape)
Kokkalakløften, løveklippen Sherkala & Airaktydalen
Tuzbair betyder salte vægge refererende til de saltholdige
bjerge der omgiver søen, som er ti gange mere salt end
verdenshavene.
Efter et par kilometers vandring i det golde men spektakulære
terræn nyder vi udsigten fra et udsigtspunkt.
Vi fortsætter vores færd mod Airaktydalen, der også er kendt
som Valley of Castles, pga. dens Monument Valleyagtige
udseende med store fritstående røde klipper.
Undervejs besøger vi Kokkalakløften og områdets signaturklippe - Den smukke Sherkalaklippe, som også kaldes for
løveklippen.
Vi sætter lejr i Airactydalen.
Telt (M/F/A)

Torsdag den 11. juni 2020 (2. etape)
De magiske kugler i Toryshdalen & Shakpak-Atamoskéen - Retur til Aktau
Den sidste dag på vores kasakhiske ørkeneventyr byder på
flere spektakulære naturoplevelser.
Det vel nok mest spektakulære syn i dag er de magiske kugler i
Toryshdalen. I dalen ligger flere tusind, nærmest kuglerunde,
sten på op til fire meter i diameter spredt i landskabet.
Vi kører gennem de to dramatiske kløfter Kapamsay og
Shakpak-Ata på vej mod Shakpak-Ata moskéen og dens
nekropolis. Moskéen er unik, da den har form som et kors.
Ved indgangen er der mange ornamenter og arabiske tekster.
Vi afslutter vores tur i det vilde vesten i Aktau, hvor vi startede.
***Chagala eller tilsvarende i Aktau (M/F/A)

Fredag den 12. juni 2020 (2. etape)
Hjemrejse fra Aktau – Hjemkomst til Danmark
Forventet flyplan med Aeroflot fra Aktau
Aktau - Moskva 06:00 - 07:00
Moskva - København 10:20 - 12:05
(-/-/-)

*1

Priser, betingelser og vilkår for rejsen

Rejsens pris pr. person:
1. etape: DKK 16.995
Enkeltværelsetillæg: DKK 1.595 (Ikke altid muligt i Guesthouses)
2. etape: DKK 12.995
Enkeltværelsetillæg: DKK 695 (Kun på hoteller - Enkelttelt på forespørgsel)
International flyforbindelse som beskrevet ca. DKK 5.000 (Fremsøgt flypris i juli 2019 - Kan ændres)
Tre indenrigsfly på 1. etape bookes til dagspris - Regn med ca. DKK 3.500
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene.
Tilmelding og programspørgsmål:
Silkevejsrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program incl. tidlig indtjekning den 5. juni (Kan ændres til tilsvarende standard)
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic)
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Dansk rejseleder - Jan Tvernø
- Lokale guider
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)
Prisen inkluderer ikke:
*1
- International flybillet
- Indenrigsfly
- Visum
*2
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
*3
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere får normalt visum til Kasakhstan ved ankomst
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Silkevejsrejser
- Depositum på DKK 5.000 + estimeret flypris DKK 5.000 faktureres ved tilmelding
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen
- Rejsen gennemføres ved minimum fire tilmeldte ex. dansk rejseleder på hver etape
- Deltagelse foregår på egen risiko
- Guidesproget er engelsk. Det fremmer rejseoplevelsen at du taler og forstår engelsk

_____________________________________________________
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser.
*1

- Tvernø Travel Group inkluderer ikke flybilletten for fleksibilitetens skyld. Det gør det lettere at garantere rejsen ved få
tilmeldte, ligesom det er lettere at arrangere individuelle forlængelser. Det er desuden lettere at arrangere afrejse fra
eksempelvis Aalborg, Billund eller Hamborg, såfremt det er logistisk muligt.
Forudsætningsændringer som valutakurser, ændrede skatter og afgifter samt oliepriser kan medføre ændret pris til
efterfakturering jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning.

*3

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

Silkevejsrejser, Tvernø Travel Group og din rejseleder Jan Tvernø
I 2007 kom jeg hjem fra Cordillera Blanca i Peru med en ide - Ideen
hed Happy Lama Travel og gik ud på at arrangere specialrejser med
individuel kant til primært Peru.
Ideen har udviklet sig siden, og i dag består Tvernø Travel Group af
de fire specialiserede rejsebureauer All Exclusive Travel,
Balkanrejser, Happy Lama Travel og Silkevejsrejser.
Vi arbejder stadig ud fra filosofien om at arrangere rejser med kant til
såvel populære rejselande, som til mindre kendte rejsemål.
Tvernø Travel Group er stolte af, og bevidste om, at være et ”old
school”, men nytænkende rejsebureau med kant, baseret på helt
basale værdier som gensidig tillid, grundighed, ligeværdig dialog,
kvalitetsbevidsthed og helt almindelig ordentlighed.
Vi vægter derfor egen destinationsresearch, personlig dialog og
behovsafklaring højere end hurtige digitale selvbetjeningsløsninger,
sociale medier og tvivlsomme partnerskaber.

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

Jeg lægger stor vægt på personligt at have researchet de valgte
destinationer og er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din
rejse. Jeg har et omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande.
Jeg har de seneste år bla. rejst i spændende lande som Guyana,
Sudan, Oman, Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Moldova,
Aserbajdsjan, Georgien, Papua Ny-Guinea, Mongoliet, Surinam,
Uganda, Colombia, Armenien, Nagorno-Karabakh, Bulgarien,
Makedonien, Argentina og Sri Lanka.
Silkevejsrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk
Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk

Jan Tvernø ved Persepolis i Iran

