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Rejseguide // tips & ideer
Frankrig

Gastronomi-festival
– eller Fête de la gastronomie, som er det
originale navn for den landsdækkende event,
finder sted overalt i Frankrig 20.-22. september. Her kan man deltage i gourmet-middage, smage lokale produkter i landsbyerne,
vin på vingårdene eller tage på picnic
i Châteauneuf-du-Pape. For bare at nævne
et par af de mange arrangementer.
www.fete-gastronomie.fr/fr

Kassel

Verdensarv nr. 38
Tyskland har nu fået sin plads nr. 38 på
UNESCOs liste over verdensarv: Bjergparken
Wilhelmshöhe, som med sine 240 hektar er
Europas største af slagsen. Ud over slottet
byder parken på prægtigt anlagte vandfald,
den over otte meter høje Herkules-statue
– Kassels vartegn – og den maleriske
Löwenburg, anlagt som en kunstig ruin.
www.germany.travel.dk

Som i en
tropisk
regnskov
Du behøver ikke
rejse til
Langtbortistan
for at få fodbad
med salt fra Det
Døde Hav,
komme i tyrkisk
hamam,
aromabadstue,
marokkansk
dampbad og
blive skrubbet
med is.
Spabehandlingen The Creek
Ystad
Experience på
sydsvenske Ystad Saltsjöbad indeholder
alle elementer – og er i øvrigt kåret som
Årets spa-ritual 2013 i SpaStar Awards.
Tjek selv på www.ysb.se

Torkild Hansen:

“EN VELLYKKET REJSE
ER EN RETURBILLET TIL
EN ERFARING”.

Mombasa på Kenya-kysten skal opleves
Porten til storslåede
safarioplevelser

Mombasa
– den gamle by ved havet

Kaskazi Hotel · Bravo kat. 3+ · Strandhotel
Afrejse 19/2, 5/3 og 19/3
Med morgenmad. 2 uger fra kun kr.

Nok er Mombasa et selvstændigt rejsemål, der kan
tiltrække solhungrende danskere i ugevis. Nok så
vigtig er den kendsgerning, at Mombasa kun ligger et par timers kørsel væk fra de store safariområder i Kenya. Landets største nationalpark Tsavo
East er således det oplagte valg, hvis du ønsker at
opleve elefanter, zebraer og alle de andre vilde dyr
i deres naturlige omgivelser. Et spændende besøg
i nationalparken Amboseli med udsigt til Kilimanjaros sneklædte tinder eller en fabelagtig flysafari
over Masai Mara-området hører også til mulighederne, når vi taler storslået safari på disse kanter.

Det blå ocean og havets rigdomme har historisk set
skabt byen Mombasa. Gennem mange århundreder har den tiltrukket opdagelsesrejsende, pirater,
lykkeriddere, skibskaptajner og andet godtfolk,
der her kunne proviantere, handle varer og gøre
klar til den videre færd på havet. Byens gamle
bydel, Old Town, vidner om den brogede og eksotiske historie, og de snirklede gader er altid et
besøg værd. Se fæstningen Fort Jesus, det smukt
bevarede Leven House, de gamle kolonibygninger
eller det levende Mackinnon-marked, hvor du måske bliver tilbudt et afskåret gedehoved!

Med All Inclusive. 2 uger fra kun kr.
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Safari langs Kilimanjaros sneklædte tinde
Fem dage og fire nætter
(Tilkøb til badeferien)
Bestil safarien hjemmefra. Pris fra kr.

5.950

Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk
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