
Naturskønne 
New Zealand

Også rundrejser til:
Australien � USA � Cuba � De Vestindiske Øer � Mexico 

Vietnam � Cambodja � Thailand � Kina � Sydafrika � Indien
Dubai � Marokko � Egypten � Israel � Krydstogter i Caribien

Bestil kataloget ”Oversøiske rundrejser”
eller læs beskrivelsen på www.risskov.com

Vores rejseledere er eksperter, og derfor bliver vores 
rejser mere end en almindelig turistrejse. Det gælder 
også denne indholdsrige rundrejse på 21 dage med 
dansk rejseleder. Oplev både Nordøen og Sydøen og 
få en luksusoplevelse i Bangkok. En rejse med stort 
set alt inkl., f.eks. vinsmagning, hvalsafari og en 
togtur med Tranz Alpine.

Tlf. 70 22 66 00 - www.risskov.com
Også åbent på telefon søndag kl. 10-15

Dag 1 København – Bangkok.
Dag 2-3  Sejltur og sightseeing i Bangkok.
Dag 4–5 Oplevelser i Auckland.
Dag 6–7  Coromandel, Cathedral Cove, vandretur.
Dag 8 Vinsmagning på Mills Reef Winery. Til Rotorua.
Dag 9 Gejsere, varme kilder og maori-festaften.
Dag 10  Huka Falls, Tongariro og Wellington. 
Dag 11 Sightseeing i Wellington. Nationalmuseet Te Papa.
Dag 12 Færge til Sydøen. Videre til Kaikoura.
Dag 13 Hvalsafari. Canterbury-sletten og Lake Tekapo.
Dag 14 Omarama til Te Anau.
Dag 15 Sejltur på Milford Sound. Til Queenstown.
Dag 16 Fra Queenstown til Fox Glacier.
Dag 17 Greymouth og Pancake Rocks.
Dag 18 Med toget Tranz Alpine til Christchurch.
Dag 19 En dag i Christchurch.
Dag 20 Afrejse fra Christchurch.
Dag 21 Ankomst til Danmark.

����������	
�������������������������
����	�������������
���
���������������
morgenmad alle dage, 8 x frokost, 
12 x aftensmad og dansk rejseleder.

Kr. 39.490
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Info-møde  
Onsdag den 31. aug. i Randers

Onsdag den 7. sep. i København
Se www.risskov.com/info

www.australienrejser.dk 86 20 45 20         

Sydney og Guldkysten
16 dage

Oplev charmerende Sydney og den fantasti-
ske kyststrækning hele vejen op til Brisbane 
på denne rejse down under. Denne strækning 
har utrolig mange forskellige oplevelser at 
tilbyde, og vil give dig et godt indblik i dette 
imponerende land.
 
Turen er inklusiv fl yrejsen, 2 nætter i Sydney, 
Cykeltur og Cocktail Cruise i Sydney, 11 dages 
Spaceship leje samt visum.

fra kr. 13.995,-
Pris per person, når to rejser sammen

Australien & New Zealand specialister
Hos Australienrejser er vi specialister i at skræddersy rejser til Australien 
og New Zealand. Vi har alle rejst rigtig meget i landene og sidder klar til 
at hjælpe med at skræddersy din drømmerejse down under.

New Zealand fra nord til syd 
24 dage

New Zealand er fantastisk land, som indbyder 
til køre selv ferier. Landet byder på noget af 
det smukkeste natur du kan forestille dig. Fra 
aktive vulkaner og termiske områder i nord 
til sneklædte bjerge, dybe fj orde og impone-
rende gletsjere i syd.
 
Turen er inklusiv fl yrejsen, 2 nætter i Auck-
land, 20 dages Spaceship leje samt færgebillet 
fra Nordøen til Sydøen. 

fra kr. 16.995,-
Pris per person, når to rejser sammen

M
askingeværsalver og eksplo-
sioner flænser luften. Oven-
over suser tyske jagerfly af
sted. Kun propellernes snur-

ren og en hvislen høres, når de afleverer
deres dødbringende last som bidrag til in-
fernoet. Mortergranater skriger på vej ind
over fæstningens mure.

Det er en ulige kamp. Forsvarerne i
Brest er taget på sengen, har kun få forsy-
ninger og står i forholdet en til seks over
for deres tyske angribere. Det er Operation
Barberossas første dag. De ca. 3.000 solda-
ter fra Den Røde Hær, der bebor kaserne-
bygningerne inden for murene sammen
med deres hustruer og børn, prøver despe-
rat at organisere et forsvar. De er omringet.
Håbløst, men sammenbidt kaster de sig ind
i kampen mod de hagekorsprydede fjen-
der, fast besluttet på at sælge deres liv så
dyrt som muligt.

Men hov, nu bølger lyden af bombastisk
sovjetisk kormusik over slagmarken, mens
de mange drabelige lyde toner bort. Det vi-
ser sig, at det ikke er den 22. juni 1941, da-
toen for Nazitysklands angreb på Sovjet-
unionen, men derimod 2010, og at musik-
ken og lydene fra kampene kommer fra di-
skret installerede højttalere og en skjult
båndafspiller, der kører i loop ved forsvars-
værkets indgang. 

En gigantisk socialiststjerne
70 år senere er fæstningen forvandlet til
Hvideruslands mest imponerende turistat-
traktion og måske Europas mest oversete.
Den måler omkring en kilometer i diame-
ter og er et af de vigtigste mindesmærker
over de ufattelige ødelæggelser og tab af
menneskeliv, som Sovjetunion led for en-
degyldigt at sejre over nazismen i 1945.

Langt ind i august 1941, da Hitlers front var
rykket 500 kilometer videre mod øst, kæm-
pede isolerede sovjetiske enheder døden
nær af sult og tørst stadig fra kældre og dy-
be forskansninger. 

For sin rolle i Den Store Fædrelands-
krig, som Anden Verdenskrig hedder i de
tidligere sovjetrepublikker, fik fæstningen i
Brest den ærefulde titel »heltefæstning«
sammen med 12 andre byer. Måden, hvorpå
begivenhederne mindes, når på dette sted
mytologiske højder. 

Selve indgangspartiet er en gigantisk
socialiststjerne af 25 meter tyk beton. Den
er blot det første kæmpemonument på om-
rådet, der i fysisk form udtrykker Sovjet-
unionens og kommunismens taknemmelig-
hed over det ultimative offer, som forsva-
rerne af fæstningen bragte. 

Den kraftige påvirkning af syns- og hø-
resansen gør det nemt at forestille sig,
hvad der er foregået her. At dømme ud fra
den patosrige lydkollage og indgangsparti-
ets overvældende konstruktion må det væ-
re meningen, at den, der går igennem, skal
reflektere over, hvor lille og ubetydelig
hans egen eksistens er i forhold til de store
heltegerninger, der blev udført. Det virker
ret godt. Det er svært ikke at blive grebet
af ærefrygt, når man træder indenfor. 

Dommedagskanoner
Da tyskerne angreb, havde de regnet med
en hurtig sejr i kraft af deres talmæssige
overlegenhed og overraskelsesmomentet,
men nu måtte de omstille sig til belejring. 

»Det var umuligt at rykke frem med in-
fanteri, fordi ilden fra de velanbragte ma-
skingeværreder mejede alle ned, der nær-
mede sig. Der var kun en løsning: at sulte
og tørste dem ud. Vi var rede til at tage et 

Trivia
1842: Fæstningen i
Brest står færdig som
den største af sin art
i hele Det Russiske
Imperium. 
1918: Det er her,
Vladimir Lenin under-
skriver den vigtige
Brest-Litovsk-Freds-
aftale, der trækker
Rusland ud af Første
Verdenskrig.
1957: Den sovjetiske
journalist Sergei
Smirnov udgiver bo-
gen "Brestkaja Kre-
post" (i engelsk over-
sættelse "Heroes of
Brest Fortress"). Den
er stadig den mest
detaljerede beretning
om slaget i 1941. 
2010: Den flotte og
velproducerede film
”Brestkaja Krepost”
handler om det dra-
matiske forsvar af
fæstningen. Handlin-
gen er nem at forstå
selv uden russisk-
kundskaber og kan
ses via dette link:
www.kinoland.net/
video/12148

Fortsættes >


