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Bogens forfattere på Yukon River. En af deres overvejelser var, om
forholdet kunne holde til, at de i så lang tid var sammen 24 timer i
døgnet. Foto: Robert Neu

strem, men Erik B. Jørgensen
understreger, at alle, der kan
sejle i kajak eller kano, kan få
tilsvarende oplevelser. Man
behøver ikke at tage hele turen, men kan udvælge sig en
kortere strækning, hvilket
selvfølgelig også vil gøre tu-

ren billigere. For bogens forfattere løb de samlede udgifter op i cirka 200.000 kroner.
”Yukon River, Eventyrlige Yukon”, Erik B. Jørgensen og Tine Henriksen, forlaget Kom
ud, 450 sider, 300 kroner.

Oplevelser med GIBA Travel

78 dage på Yukon River i kajak
Søren Thorup
thorup@jfmedier.dk

”De feste dage tager vi et rask
bad i form af lidt klatvask eller en omgang vådservietter.”
Så er man klar over, at der
ikke er tale om en luksusferie.
Til gengæld et langstrakt
eventyr, som kræver god
planlægning, en god portion
vilje, evne til at klare sig i naturen og meget andet.
Citatet er fra bogen ”Yukon
River, Eventyrlige Yukon”,
som eventyreren, forfatteren,
foredragsholderen og ekspeditionslederen Erik B. Jørgensen har skrevet sammen med
sin kæreste, Tine Henriksen.
Parret sejlede 3220 kilometer

i kajak ad hele Yukon River
fra fodens to udspring i Canada, tværs over Alaska til

dens udmunding i Beringshavet.
78 dage med først og fremmest vild natur og et rigt dyreliv, men også møder med
mennesker i små, isolerede
samfund og guldgraverhistorier.
Bogen er en tyk sag på 450
sider, men man fyver gennem dem - dels fordi det
grundlæggende er spændende læsning, dels fordi der er
tale om dagbogsnotater, hvor
de to forfattere på skif bidrager. Mellem dem er små, faktabaserede fortællinger om
nogle af de steder, de besøger,
puttet ind sammen med et
rigt udvalg af billeder.
Erik B. Jørgensen har skrevet adskillige andre bøger om

sine ekspeditioner, men nyt
for ham var denne gang, at
han skulle tage hensyn til en
deltager, kæresten, som ikke
har samme erfaring som
ham, og som i sagens natur
har andre grænser for, hvornår noget bliver risikabelt eller farligt. Og så var de begge
spændte på, om forholdet
overhovedet kunne holde til,
at de i så mange dage skulle
padle og bo i telt sammen i så
mange dage. I praksis var de
kun mere end en armslængde
eller to fra hinanden under
toiletbesøg og de få gange,
hvor den ene gik på sightseeing i et lille samfund, mens
dens anden vogtede over kajak, udstyr og madvarer.
Turen er selvfølgelig ek-

Oplev Johan Strauss Wiener-galla
Tirsdag den 02. februar

Kr. 1.695

Oplev Musicalen The Bodyguard
Lørdag den 06. februar

Kr. 1.298

Sprogø – unik oplevelse
Den 06. marts eller den 03. april

Kr.

699

Krokusfestival i Husum
Lørdag den 13. marts

Kr.

485

Femern-tunellen og Gåsetårnet
Tirsdag den 27. april eller den 07. maj

Kr.

795

Tulipanfestival på Gavnø Slot
Tirsdag den 04. maj

Kr.

645

Vi har rejseleder med på ALLE vores ture
Clausholm slot – Den store bagedyst
Tirsdag den 11. maj
Tryllefløjten i Operaen
Lørdag den 11. maj

Kr.

695

Kr. 1.799

Den kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot
Tirsdag den 01. juni
Kr.

795

Vores nye katalog 2021 kommer snart!
Bestil det allerede nu på telefon 91 52 60 62
eller på vores hjemmeside www.gibatravel.dk

GIBA Travel

Tlf. 91 52 60 62

giba@gibatravel.dk

Flyv til Venedig
fra Billund
Selv om fytrafkken stort set
er indstillet, bliver der stadig
tænkt i nye ruter hos fyselskaberne. Således oplyser
Ryanair, at det åbner en rute
mellem Billund og Venedig i
Italien 2. april 2021. Der er
tale om en sommerrute, og
der bliver to ugentlige afgange.
Passagererne fyver til Treviso Airport cirka 30 kilometer fra Venedig. Turistmagneten har også en anden
lufhavn, Venice Marco Polo
Airport, tættere på byen.
/thor

Rejsebureau og bustransport

Gå ikke glip af de gode oplevelser

UDFLUGTER
04.04.21 Lysfest.................................................kr.
07.04.21 Bjørn Wiinblad & Karen Blixen ........kr.
17.04.21 DR-Byen ˗ Bag om kulissen .............kr.
18.04.21 Oplev Sprogø ....................................kr.
29.04.21 Sommerudflugt på Kielerkanalen ....kr.
06.05.21 Rømø og Sild .....................................kr.
09.05.21 Mors Dag.............................................kr.
13.05.21 Sejltur på Ejderen ..............................kr.
27.05.21 Oplev Samsø .....................................kr.

EVENTS
698,889,698,695,798,698,798,955,665,-

REJSER
Til foråret kan man med fy let nå
fra Billund til Venedig. Ryanair har
åbnet for salg af billetter til den
nye rute. Foto: Benh Lieu
Song/Wikimedia Commons

31.01.21 Spillemand på en Tagryg .................kr.
06.03.21 Dirty Dancing......................................kr.
20.03.21 West Side Story i Operaen ...............kr.
27.03.21 Waitress – Broadway Smash Hit......kr.
28.03.21 West Side Story i Operaen................kr.
28.05.21 André Rieu I Boxen ...........................kr.
12.06.21 Sønderborg Sommer Revy ..............kr.
06.08.21 Cirkusrevyen med frokost ............. kr
07.08.21 Cirkusrevyen med middag ............ kr
28.08.21 Cirkusrevyen EKSKLUSIV ............. kr.
23.10.21 Hansi Hinterseer i Horsens............. kr.

1.298,1.298,1.365,1.229,1.365,1.395,998,1.265,1.398,1.455,1.275,-

06.05.-08.05.21 Sydhavsøerne.........................kr. 2.898,20.05.-24.05.21 Oplev Öland ............................kr. 4.998,19.08.-24.08.21 Hansi Hinterseer Open Air.....kr. 5.800,-

Nyborg Rejser · Nymarksvej 61 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 1369 · www.nyborg-rejser.dk

