
tesøvn. Forvirrede og forsovne viser passage-
rerne deres pas ad tre omgange. Derpå skal 
hjulene skiftes, så de passer til de bredere 
hviderussiske spor. Det foregår i en stor hal 
med alle passagerer ombord. Hver enkel vogn 
frakobles og hejses et par meter op i proces-
sen, der er noget omstændig. Før paskontrol, 
hjulskift og afgang fra den første hviderussi-
ske station Brest er bag os, er der gået over tre 
en halv time.

Som eneste vågne passagerer er det en 
speciel fornemmelse, at se hvordan morge-
nen bryder frem over landet, der er fladt med 
mange moser og oversvømmede vandløb.

Langs banelegemet kører en enkelt heste-
vogn. Faldefærdige og skæve træhuse af grå, 
vejrbidte brædder glider forbi. Et flertal af ve-
jene er ikke asfalteret. 

Vide græsmarker ligger uopdyrket hen, 
strækker sig ud i horisonten og giver et barsk 
og øde indtryk. De afløses senere af ufrem-
kommelige birke- og granskove. Den gen-
nemgående farve i landskabet er uden tvivl 
grøn, og man forstår hvorfor, attenhundrede-
talsmaleren Ivan Shishkin siges at have haft 
mere end 200 nuancer af denne farve på sin 
palet for at forevige egnene her. 

Toget kører gennem Minsks forstæder og 
industriområder indhyldet i røg og damp. 
Tykke, rustne rør snor og bugter sig rundt om 
gamle fabrikshaller.

Det er stadig formiddag da toget ankom-
mer til hovedbanegården i Hvideruslands 
hovedstad. Med tanke på nattens paskontrol 
er alle måske ikke lige veludhvilede, men be-
stemt en spændende oplevelse rigere.

rejseliv@berlinsgke.dk

Den super moderne og meget flotte hovedbanegård i Berlin. Rejsen herfra til den noget mere skramlede banegård i Minsk er som en rejse gennem tiden.
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PÅ CRUISE I CARIBIEN
TIL VINTER?
Rejs med verdens største
cruiseskibe, Oasis of the Seas
og Allure of the Seas

For bestilling og mere information kontakt
dit lokale rejsebureau eller Royal Caribbean direkte:
E-mail: infono@rccl.com Telefon 33 12 76 00 Web: royalcaribbean.dk

CRUISES I CARIB IEN

3.707,-

San Juan, Puerto Rico - Charlotte Amalie,
St. Thomas - St. Croix - St. Johns, Antigua -
Castries, St. Lucia - St. Georges, Grenada -
til søs - San Juan, Puerto Rico

Afrejse: januar 2011 - april 2011

7 NÆTTER I CARIBIEN
SERENADE OF THE SEAS

Fra6.373,-

Fort Lauderdale - Nassau, Bahamas - til søs -
Charlotte Amalie, St. Thomas - Philipsburg,
St. Maarten - til søs - til søs - Fort Lauderdale

Afrejse: januar 2011 - september 2011

7 NÆTTER I CARIBIEN
ALLURE OF THE SEAS

Fra5.839,-

Fort Lauderdale - til søs - Labadee, Haiti -
Falmouth, Jamaica - til søs - Cozumel, Mexico -
til søs - Fort Lauderdale

Afrejse: januar 2011 - september 2011

Fra

Utrolig service, underholdning og alle måltider er inkluderet. Velkommen ombord!

7 NÆTTER I CARIBIEN
OASIS OF THE SEAS

Fraprisen er pr. person i dobbelt indvendig kahyt og inkl. måltider, underholdning og aktiviteter ombord, drikkepenge samt alle skatter og afgifter.
Vi tager forbehold for evt. prisændringer og trykfejl.


