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To par i 30’erne og en hund er taget på udflugt i den islandske ødemark, gennem den sorte sandørken mod
højlandet. Egil og Ravn er barndomsvenner, og de har deres kærester med, Anna og Vigdis. De kører i tæt
tåge, kommer væk fra vejen og pludselig braser deres jeep ind i et stort hus. Husets beboere – to ældre
mennesker – giver dem tøvende husly for natten.
De to gamle opfører sig i det hele taget sært og låser huset omhyggeligt, som om de frygter noget ude i
mørket. Det er der gode grunde til.
100% rå økologisk kakaopulver fra Peru. Inverness var tidligere et magtens centrum, hvilket slottet på sin
klippetop, stadig vidner om. Nicaragua er en republik i Mellemamerika.
Vietnams kultur er fænomenal og er påvirket af mange års kolonitid, krig & tilvandring. Dette er et
almindelig islandsk ordsprog og jeg må sige, at der er noget om. Borgen Pieskowa Skała i Prądnik-dalen. Det
gamle victorianske.
Skotland. Brugere af denne hjemmeside har anmeldt en række seværdigheder, som disse har fundet
anbefalelsesværdige. Tiden med en nyfødt er bare altopslugende og før man ved det er der gået flere dage.

Med imponerende bjergtinder, forrevne kyststrækninger, frodige dale og charmerende landsbyer. Over
halvdelen af befolkningen bor i kystområdet, hvor det. Vietnam Travels er jeres partner til en rejse i Vietnam,
Cambodja og Laos - uanset om feriedrømmene tager udgangspunkt i en flybillet, et individuelt. Brugere af
denne hjemmeside har anmeldt en række seværdigheder, som disse har fundet anbefalelsesværdige. Kør selv
ferie med billeje og overnatning i Island – Islandsrejser fra Vulkan Rejser Oplev Sri Lankas fascinerende
dyreliv, kultur og hvide sandstrande. Se rejseforslag her. Ecuador kan inddeles i tre naturlige regioner:
kysten, højlandet og amazonasområdet. Ca. Dette er et almindelig islandsk ordsprog og jeg må sige, at der er
noget om. Kør selv ferie med billeje og overnatning i Island – Islandsrejser fra Vulkan Rejser Vi besøger
gamle kongebyer med flotte templer, paladser og høje buddha-statuer samt kolonitidsbyer med charmerende
huse. Skotland er landet med store kontraster.
En af vores mest populære rundrejse rundt om Island for at opleve Islands bedst kendte naturperler og få
indblik i Islands historie. Vietnam Travels er jeres partner til en rejse i Vietnam, Cambodja og Laos - uanset
om feriedrømmene tager udgangspunkt i en flybillet, et individuelt.

