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Minder for livet...
Four Corners
Med kunden i centrum skræddersyr vi rejser af høj
kvalitet til fjerne himmelstrøg. Vores ekspertise er
New Zealand, Australien, Afrika og Østen.
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Hviderusland

Modsætninger
Camping i det fri ved Mount Cook

New Zealand
Ferie med camper
Drømmer I om 3-4 uger uden faste aftaler. En ferie, hvor I kan
ændre ruten fra det ene minut til det andet - med andre ord total
frihed.
Pris eksempler i højsæsonen pr. person:
20 dage ved 2 voksne fra
20 dage ved 2 voksen og 2 børn fra

kr. 21.760,kr. 17.460,-

Ferie med bil & hotel
Forestil dig, at du den ene dag nyder frokosten med udsigt til
Mount Cook. Den næste dag ser solen gå ned over søen i Milford
Sound. Du kører fra det ene smukke sted til det næste i egen bil og
med tog gennem det fantastiske Arthurs Pass - Hele turen foregår
i dit tempo.
Pris eksempler i højsæsonen pr. person:
Det bedste af New Zealand med bil/tog/cruise
Eventyr på sydøen med vandring

kr. 26.750,kr. 26.360,-

Afrika safari
Vi arrangerer ture til Botswana, Kenya og Tanzania i små
eksklusive grupper med fokus på luksus og oplevelser.
Rejser til Sydafrika og Seychellerne arrangeres som individuelle
rejser, men første priotet er fortsat eksklusive oplevelser.
Pris eksempler pr. person
Botswana luksus teltsafari 11 dage fra
Kenya & Seychellerne 13 dage fra
Sydafrika Cape Town & Krüger safari fra
Sydafrika Cape Town & Luksus safari i Phinda fra

kr. 36.990,kr. 23.975,kr. 18.270,kr. 23.770,-

Mød os på Politikens Rejsemesse 5. & 6. marts
Kom og få en snak om jeres ferieplaner.
Vi har ekstra gode tilbud med på messen for vores
rejser til New Zealand, Australien og Botswana.
Four Corners
Westend 4
1661 København V
Telefon 33 22 59 22
www.fourcorners.dk

En spændende blanding af
unge nationalister, blinkende
kasinoer og gamle sovjetiske
artefakter kendetegner
Hvideruslands hovedstad.
JENS MALLING (TEKST OG FOTO), MINSK

å dramatisk vis kolliderer kontraster i Minsk. Mellem bastant sovjetbyggeri slynges nationalistiske sloganer ud i gaderne, mens kuglen danser
hen over rouletten i kasinoerne. Et sted
kigger Lenin ned fra sin buste. Gad vide,
hvad han tænker derinde i sit metalhoved. Han havde nok ikke forestillet sig
Minsk se sådan ud i 2010, hvor nationalisme og hasard er lige så selvfølgeligt som
alle de røde stjerner, alle hamrene og alle
seglene, som byen stadig er spækket med.
Modsætninger ﬂorerer i væsentlig større
omfang end på den sovjetiske leders tid.
Således bekendtgør nogle af landets
unge sportsstjerner og musikidoler fra
kæmpe billboards i de rød-grønne nationalfarver, at ’Vi er hviderussere’. Kampag-

P

nen er sponsoreret af præsident Aleksandr Lukasjenkos styre, der ihærdigt
prøver at skabe en særegen hviderussisk
nationalidentitet for et folk, der før Sovjets kollaps aldrig havde kendt til selvstændighed. Kommer man til at kalde
landet Hviderusland, bliver man af de ﬂeste indfødte høﬂigt irettesat. De insisterer
på, at det hedder Belarus. Det udtrykker
uafhængigheden fra Rusland bedre, mener man her.
Hvad man heller ikke kan undgå at lægge mærke til efter bare kort tid i byen, er
de mange kasinoer. Deres facader blinker
og funkler. Strammere spillelovgivning i
både Ukraine og Rusland indført sidste år
på grund af kriminelle organisationers
hvidvaskning af penge har gjort Minsk til
et hasardeldorado og enhver oligarks hedeste fantasi om et postkommunistisk
Las Vegas til virkelighed. Fra de tidligere
sovjetrepublikker strømmer de til for at
hygge sig ved rouletten og tage videre på
byens eksklusive natklubber, hvor den søde Krimsekt bobler i glassene.
Modsætningen mellem de løsslupne
tilstande for de superrige i kasinoerne og
de mildt sagt mere ordnede forhold
udenfor er slående. Her opretholdes lov

