
 
Det ukendte Usbekistan - Silkevejen med Karakalpakstan og Aralsøen 

 

Specialrejse i Usbekistan 7. maj 2022 - 21. maj 2022 
 

 
Rustende fiskerbåde i den ørken som engang var Aralsøen i Karakalpakstan 
 

Usbekistan er med de smukke byer Khiva, Bukhara og Samarkand placeret i hjertet af det 
ældgamle og vidtforgrenede handelsnetværk, vi i dag kender som Silkevejen. Selv om Usbekistan 
ofte identificeres med netop Silkevejen, så er den tidligere Sovjetrepublik meget mere. 
 
På denne særligt tilrettelagte aktive rejse i Usbekistan oplever vi de store silkevejsbyer Khiva, 
Bukhara, Shakhrisabz og Samarkand på nærmeste hold, samtidig med at vi vandrer i noget af 
Usbekistans smukke natur i Zerafshanbjergene tæt på Samarkand. Vi oplever her den landlige 
side af Usbekistan, når vi bor lokalt hos en gæstfri familie i landsbyen Tersak. 
 
Et stort højdepunkt er vores ophold i den autonome republik Karakalpakstan, hvor vi besøger det 
verdensberømte Savitsky Museum i Nukus og ikke mindst vores besøg i Muynak ved det som en 
gang var Aralsøen, men som i dag er ørken og en iøjnefaldende vidnesbyrd om hvordan 
mennesker kan påvirke naturen i negativ retning. Den ultimative oplevelse i Karakalpakstan er, 
når vi kører i firehjulstrækker gennem den golde ørken til det sidste vand i Aralsøen. 
 
Usbekistan som territorium har en lang historie og en rig kultur og er med indflydelse fra Kina, 
Mongoliet, Det Indiske Subkontinent, Arabien, Europa og Sovjetunionen en kulturel smeltedigel 
nærmest uden sidestykke, mens Usbekistan som selvstændig nation kun har godt 25 års erfaring.  
 
Usbekistan er også spændende gastronomi, farverige krydderimarkeder og ikke mindst meget 
imødekommende og gæstfrie mennesker. Alt sammen medvirker til en rigtig god rejseoplevelse. 
 
Programfotos er taget af rejseleder Jan Tvernø. 
 
 
 
Velkommen til Usbekistan 
Jan Tvernø - jantvernoe.dk 
Indehaver af Silkevejsrejser  
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 

https://jantvernoe.dk/
https://tvernoetravelgroup.dk/


Lørdag den 7. maj 2022 
Afrejse fra Danmark 

 

Vi flyver fra Kastrup, formentlig med Turkish Airlines via 
Istanbul til Tasjkent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Søndag den 8. maj 2022 
Ankomst til Tasjkent - Videre til Nukus, Hovedstaden i Karakalpakstan 

 

Vi ankommer tidligt om morgenen i Usbekistans overraskende 
smukke og stille hovedstad Tasjkent. På hotellet er der sørget 
for tidlig indtjekning, så vi kan hvile os lidt ovenpå flyrejsen.  
 
Sidst på eftermiddagen flyver vi til Nukus - Den rustikke 
hovedstad i den autonome republik Karakalpakstan.  
***(*) Le Grand Plaza i Tasjkent **(*) Jipek Joly i Nukus (M/F/A) 
 

 

Mandag den 9. maj 2022 
Nukus med Savitsky Museum - Muynak med skibskirkegården på Aralsøen 

 

Nukus er kun 80 år gammel og derfor anlagt efter en typisk 
funktionel sovjetisk byplan.  
 
Det meste af byen står i skærende kontrast til mange andre 
usbekiske byers overdådighed af farvestrålende monumenter, 
men Nukus har sin helt egen rustikke charme. 
 
Vi besøger Østens Louvre - Et af verdens fineste kunstmuseer 
som synes virkelig malplaceret, men historien forklarer hvorfor. 
 
Savitsky Art Museum eller The Karakalpakstan State Museum 
of Art named after I.V. Savitsky som det mundret hedder, er en 
enestående og uvurderlig samling af russisk kunst med over 
90.000 udstillingsnumre, som dog ikke alle er udstillet. 
 
Igor Savitsky kom til Nukus i 1950´erne. Han sørgede, som 
direktør for kunstmuseet, for at opkøbe og gemme datidens 
forbudte kunst i afsides beliggende Nukus med stor risiko for at 
blive stemplet som samfundsfjende af datidens Sovjetregime.  
 
Vi kører til den lille by Muynak, ved det som engang var 
Aralsøens bred. Aralsøen er i dag nærmest forsvundet og i 
Muynak kan man se det bizarre syn af rustende skibsvrag 
liggende midt i den ørken, som engang var Aralsøens bund. 
 
Vi besøger det lille lokale museum, som giver et godt indblik i 
områdets tidligere storhed, og overnatter i Muynak for at få 
fornemmelsen af livet i spøgelsesbyen, som dog er ved at 
vågne igen med en del statsstøttet byggeaktivitet og håb om 
mere turisme. 
Basic Guesthouse i Muynak (M/F/A) 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Tirsdag den 10. maj 2022 
I firehjulstrækker til resterne af Aralsøen 

 

Denne rejse i Usbekistan er ganske unik. Meget få turister 
rejser til Nukus, endnu færre turister besøger og overnatter i 
Muynak, og praktisk talt ingen turister besøger det, som rent 
faktisk er tilbage af Aralsøen - En helt enestående oplevelse. 
 
I firehjulstrækkere kører vi fra vores guesthouse i Muynak 
gennem ørkenen til den søbred, som ligger langt mod nordvest 
i Usbekistan. Vi spiser frokost i terrænet.  
 
Aralsøen er placeret på grænsen mellem Kasakhstan og 
Usbekistan og var i 1960 verdens fjerde største sø med havne, 
omfangsrig flora og fauna samt en stor fiskerflåde. 
 
I dag er Aralsøen delt i to og indeholder kun 10% af den 
oprindelige vandmængde. Muynak var engang en rig by, men 
er i dag en næsten uddød udpost, hvor befolkningen er 
afhængig af daglige vandforsyninger fra Nukus. 
 
I dag relaterer Aralsøen mest til den menneskeskabte 
miljøkatastrofe, som indtraf, da man i Sovjettiden insisterede på 
at dyrke bomuld, hvor det teknisk set er umuligt, hvorved 
Aralsøen langsomt men sikkert blev afvandet. 
Basic Guesthouse i Muynak (M/F/A) 

 
 

 
 

 

Onsdag den 11. maj 2022 
Muynak - Nukus og Mizdakhankomplekset 

 

Vi bruger formiddagen i Muynak for at få en fornemmelse af 
livet i den lille by, som på så brutal vis har mistet størstedelen 
af sit eksistensgrundlag i planøkonomiens tegn. 
 
Efter frokost returnerer vi til Nukus og besøger på vejen en 
kæmpemæssig muslimsk gravplads, som udover almindelige 
menneskers sidste hvilesteder også byder på virkelig 
imponerende mausoleer for betydningsfulde religiøse ledere. 
**(*) Jipek Joly i Nukus (M/F/A) 
 

 

Torsdag den 12. maj 2022 
Nukus - Khorezm - Kyzylkala - Ayazkala - Khiva 

 

Vi forlader Nukus og siden Karakalpakstan og bevæger os mod 
smukke Khiva. Vi besøger på vejen Khorezm - et af de ældste 
kulturområder i Centralasien.  
 
I tidlige skrifter fra den arabiske erobringsperiode kaldes 
Khorezm landet med “titusinder af fæstninger”. Arkæologer har 
da også fundet og delvist udgravet snesevis af gamle byer med 
ruiner af store slotte og kongelige paladser. 
 
Vi besøger fæstningerne Kyzylkala og Ayazkala og spiser 
frokost i en yurtlejr tæt på Ayazkala. 
 
Khorezm betragtes som oprindelsessted for en af verdens 
ældste religioner - Zoroastrianismen.  
 
I zoroastrianismens hellige bog Avesta beskrives det at den 
gamle religion er opstået i nutidens Karakalpakstan, 
Turkmenistan, Afghanistan samt Iran, hvor religionen stadig 
dyrkes, i særdeleshed i byen Yazd. 
**(*) Old Khiva i Khiva (M/F/A) 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://silkevejen.dk/rundrejser-i-kasakhstan-med-silkevejsrejser/


Fredag den 13. maj 2022 
Byvandring i Khiva 

 

Khiva er langt mindre kendt end Bukhara og Samarkand og 
besidder derfor en mere rustik charme, hvor lokalbefolkningen 
bor side om side med de store monumenter, moskeer og 
madrassaer - Gamle muslimske universiteter. 
 
Vi tager på en guidet byvandring i denne smukke by, hvor vi 
oplever alle de smukke og historisk interessante seværdig-
heder indenfor Khivas dramatiske bymur.  
 
Usbekistans højeste minaret Islam-Khoja på hele 56 meter og 
den ufærdige minaret Kalta Minor fremstår særligt smukke.  
 
Den kæmpemæssige ufærdige minaret Kalta Minor stræber 
med sine turkisblå og grønne farver majestætisk mod himlen 
lige indenfor Khivas vestlige port. 
 
Arbejdet med opførslen af Kalta Minor blev påbegyndt i 1851 af 
Mohammed Amin Khan, som angiveligt ville opføre en minaret, 
hvorfra han kunne se Bukhara godt 400 km. borte.  
 
Mohammed Amin Khan blev desværre halshugget i 1855, den 
ansvarlige arkitekt flygtede og Kalta Minor blev aldrig 
færdiggjort. 
 
Var byggeriet færdiggjort, havde Kalta Minor været ca. 70 
meter høj og dermed Centralasiens højeste minaret og ganske 
givet et af verdens moderne vidundere. 
 
Khiva er især fotogen i aftenskumringen, hvor solen maler byen 
i varme røde og orange farver.  
**(*) Old Khiva i Khiva (M/F/A) 

 
 

 
 

 
 

 

Lørdag den 14. maj 2022 
Khiva - Bukhara 

 

Datidens handelsruter gik gennem den barske Kyzylkumørken, 
på samme måde som nutidens moderne landeveje gør det. 
 
Når vi fortsætter vores rejse østpå mod Bukhara, får vi en 
fornemmelse af de barske forhold, som de gamle karavaner 
rejste under, da Silkevejen var på sit højeste. 
 
Samtidig er det også tydeligt at Silkevejen stadig lever - Det er 
ikke usædvanligt at se rækker af lastbiler registreret på 
kinesiske, tyrkiske og sågar baltiske nummerplader. 
 
Vi kører langs Amu Darya - den mytiske Oxusflod, som danner 
grænse til Usbekistans, lettere bizarre, nabo Turkmenistan og 
ankommer til Bukhara sidst på eftermiddagen. 
 
Bukhara havde sin første storhedstid i det 9. og 10. 
århundrede, men blev i det 13. og 14. århundrede underlagt 
først Djengis Khan mongolske rige og siden Timur Lenks rige 
med base i Samarkand. 
 
I det 16. århundrede blomstrede byen op igen som hovedsæde 
for en lokal khan. På et tidspunkt var der udover et livligt 
handelsliv 100 madrassaer med flere end 10.000 islam-
studerende og 300 moskeer i byen. 
***Karavan i Bukhara (M/F/A) 

 
 

 

 
 
 

 

https://silkevejen.dk/rundrejser-i-usbekistan-med-silkevejsrejser/rejser-til-usbekistan/bukhara-i-usbekistan/
https://silkevejen.dk/silkevejens-lande/djengis-khan/
https://silkevejen.dk/silkevejens-lande/timur-lenk/
https://silkevejen.dk/rundrejser-i-usbekistan-med-silkevejsrejser/rejser-til-usbekistan/samarkand-i-usbekistan/


Søndag den 15. maj 2022 
Byvandring i Bukhara 

 

Bukhara er sammen med Khiva og Samarkand indbegrebet af 
Silkevejen og nærmest synonymt med Usbekistan. Bukhara 
domineres af et kæmpemæssigt citadel, hvis oprindelse kan 
spores helt tilbage til det 5. Århundrede, og som indtil dannel-
sen af den Usbekiske sovjetrepublik i 1924 var magtbase for de 
skiftende emirer af Bukhara. 
 
Bukhara er Centralasiens helligste by med adskillige moskeer, 
minareter og madrassaer i centrum af byen. Der er så mange 
smukke seværdigheder i byen, at det kan være svært virkeligt 
at opleve byens naturlige charme. 
 
Du skal dog ikke bevæge dig langt væk fra de store seværdig-
heder, før du befinder dig i et virvar af små støvede gader og 
smalle gyder, hvor du får fornemmelsen af at være i en helt 
anden virkelighed i en svunden tid. 
 
Vi oplever Bukharas mange smukke seværdigheder til fods.  
 
Et af de absolutte højdepunkter er den karakteristiske Chor-
Minor moské med de fire turkisfarvede minareter. 
 
Vi oplever, blandt andre seværdigheder, også Bukharas 
farverige madrassaer, moskéer samt det legendariske fort, 
hvorfra Bukhara blev styret af skiftende khaner og emirer. 
***Karavan i Bukhara (M/F/A) 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mandag den 16. maj 2022 
Bukhara - Shakhrisabz - Tersak 

 

Vi fortsætter vores færd af gamle silkeveje. 
 
På vores vej besøger vi mindre kendte Shakhrisabz, som ikke 
desto mindre har haft stor betydning for området. Shakhrisabz 
er 2.700 år gammel og har altid spillet en væsentlig rolle i 
historien om den centralasiatiske region. Byen hed tidligere 
Kesh og var i datiden et berømt centrum for kultur, handel og 
håndværk samt hovedstad i det gamle rige Sogd. 
 
Alexander den Store erobrede byen 329 f.Kr. og snart var den 
hellenistiske kultur dominerende, men Shakhrisabz har størst 
lokal betydning og er allermest berømt for at være Timur Lenks 
(Tamerlanes) fødeby. Da Timur Lenk gjorde byen til sin 
fæstning og byggede Ak-Saray paladset omdøbte han den til 
Shakhrisabz, som betyder Grøn by på persisk. 
 
Timur Lenk var meget bevidst om grandiositeten af sit palads, 
da der øverst i buen over hovedindgangen, til skræk og 
advarsel, står skrevet ”Hvis du udfordrer vores magt, så kig på 
vores bygninger”. 
 
Ikke langt fra Ak-Saray opdagede man i 1943 en ydmyg krypt 
med inskriptioner, som kunne indikere, at den var tiltænkt 
Timur Lenk, som dog er begravet i Samarkand. 
 
Vi fortsætter til den lille charmerende bjerglandsby Tersak, som 
står i skærende kontrast til det pulserende byliv.  
 
Vi er kommet til udkantsusbekistan, hvor tiden synes at have 
stået stille i rigtig lang tid.  
Basic Guesthouse i Tersak (M/F/A) 

 

 
 

 
 

 
 

 



Tirsdag den 17. maj 2022 
Tersak - Vandring i Zerafshanbjergene 

 

Vi planlægger to lette vandringer i de smukke omgivelser. 
 
Om formiddagen vandrer vi op i terrænet og får en smuk udsigt 
over den dal som Tersak er beliggende i. Vandreturen tager ca. 
to timer. 
 
Efter frokost vandrer vi ad en blind grusvej længere ind i dalen 
og fortsætter igennem terrænet til vi ikke kan komme længere. 
 
Vandreturen tager ca. fire timer. 
 
Du kan også vælge blot at slappe af i de stille og rolige 
omgivelser omkring vores guesthouse.  
Lokalt Guesthouse i Tersak (M/F/A) 

 

 
 

 
 

Onsdag den 18. maj 2022 
Mød de lokale i Tersak - Samarkand 

 

Vi bruger formiddagen på en gåtur i og omkring Tersak, hvor vi 
får et godt indblik i dagligdagen på landet i Usbekistan. 
 
Overalt møder vi de imødekommende beboere, som er meget 
gæstfrie og ofte inviterer på te. Latter er universelt og selvom 
de fleste kun taler usbekisk, så plejer det at være nogle meget 
fornøjelige timer med grin, smil og fotos. 
 
Om eftermiddagen kører vi fra Tersak til selveste Samarkand. 
***Zilol Bakht i Samarkand (M/F/A) 
 

 

Torsdag den 19. maj 2022 
Samarkands smukke og dramatiske monumenter 

 

”Religioner opløses som tåger, kongeriger forsvinder, lærtes 
arbejde består i evighed” - Ulugh Beg, hersker, matematiker og 
astronom og om nogen søn af Samarkand. 

 
Samarkand er uden tvivl Usbekistans største turistattraktion, 
men man forbløffes over hvor få turister der egentlig er i byen.  
 
Til gengæld er det meget tydeligt i gadebilledet, at byen har 
været knudepunkt på datidens største handelsrute Silkevejen, 
da du vil opleve lokale med typiske østasiatiske, arabiske og 
europæiske træk. 
 
Oplevelserne står i en lang kø i Samarkand, men Registan 
Squares smukke turkisblå minareter, kupler, moskéer og 
madrassaer er et absolut højdepunkt. 
 
Et andet stort og yderst fascinerende højdepunkt er 
astronomen og matematikerens Ulugh Begs observatorium, 
hvor han så tidligt som i 1420´erne, manuelt beregnede årets 
længde med kun et minuts fejlmargen. 
 
Ulugh Begs liv og levned var fascinerende på mange måder – 
Han var barnebarn til Usbekistans stamfader, krigsherren 
Timur Lenk og blev halshugget på sin egen søns befaling. 
***Zilol Bakht i Samarkand (M/F/A) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fredag den 20. maj 2022 
Samarkand på egen hånd 

 

Dagen er til fri rådighed til afslapning, selvudforskning af 
Samarkand og reflektion over rejsens mange indtryk. 
 
Samarkand er stadig en aktiv universitetsby med mange unge 
mennesker, som meget gerne vil snakke med turister. 
 
Samarkand er også et rigtig godt sted at købe souvenirs, hvor 
især den smukke keramik, de mange spændende krydderier og 
de farverige silketørklæder springer i øjnene. 
***Zilol Bakht i Samarkand (M/-/-) 
 

 

Lørdag den 21. maj 2022 
Afrejse fra Samarkand - Hjemkomst til Danmark 

 

Vi flyver fra Samarkand med Turkish Airlines via Istanbul  
(-/-/-) 

 

 
 

Vejledende rutekort 
 

 

 



Priser, betingelser og vilkår for rejsen 
Rejsens pris pr. person:  
DKK 17.495  
Enkeltværelsestillæg: DKK 995  
Enkeltværelse er ikke muligt i Muynak og i Tersak, hvor det er nødvendigt at vi sover flere på værelserne. 
 
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen 
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg hvis du rejser alene. 
 
Hvis Udenrigsministeriet 14 dage før afrejse fraråder alle ikke-nødvendige rejser har du ret til at hæve 
aftalen og få dine penge 100% refunderet. Du risikerer derfor intet ved at booke. Vi gennemfører, med stor 
sandsynlighed, rejsen for dem som ønsker det, uanset den til den tid gældende rejsevejledning.  
 
Tvernø Travel Group har gennem hele Coronapandemien overholdt vores lovmæssige forpligtelser og har 
prioriteret tilbagebetalinger til vores gæster. 
 
Tilmelding og programspørgsmål: 
Silkevejsrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16 
 
Prisen inkluderer: 
- Flybillet København - Istanbul - Tasjkent og Samarkand - Istanbul - København*1 
- Indenrigsflyvning fra Tasjkent til Nukus 
- Landtransport og transfers jf. program 
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende standard)  
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic) 
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program  
- Dansk rejseleder Jan Tvernø 
- Lokale guider 
- Silkevejsrejsers tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring *2 
- Evt. vaccinationer og evt. PCR-tests - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge, fotoafgifter og frivillige bidrag*3 
- Ikke nævnte måltider 
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen 
 
Praktiske oplysninger: 
- Danske statsborgere skal normalt ikke have transitvisum til Tyrkiet 
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Usbekistan 
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse 
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Silkevejsrejser 
- Depositum på DKK 5.000 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen 
- Rejsen gennemføres ved minimum ni tilmeldte ex. dansk rejseleder.  
- Deltagelse foregår på egen risiko  
 
Usbekistan som rejseland: 
Usbekistan er på mange måder et fascinerende og smukt land med stor mangfoldighed og en yderst gæstfri 
befolkning, som gør hvad de kan for at man føler sig velkommen. 
 
Usbekistan er en tidligere sovjetrepublik, som stadig kæmper for at opfinde sin egen identitet. Usbekistan er 
et overvejende liberalt, muslimsk land, hvilket dog ikke er særligt tydeligt i gadebilledet. 
 
Infrastrukturen er udmærket hvad angår veje, hoteller og andre turistfaciliteter, dog skal man som rejsende 
være forberedt på, at en række forhold opfattes anderledes end i vores del af verden. Det er derfor vigtigt 
for rejseoplevelsen at have en fleksibel og nysgerrig indgangsvinkel til at rejse i andre kulturer. Du må 
forvente mere rustikke forhold i Muynak og Tersak. 
 
Få almindelige mennesker taler engelsk, så hav lidt tålmodighed, hvis eksempelvis hotelpersonale eller 
restaurantpersonale ikke lige forstår hvad du gerne vil. Der findes altid en løsning.  
 
Vandringer i Tersak: 
Tidsangivelser og beskrivelser er vejledende. Der kan være stor forskel på deltagernes kondition, overskud, 
indstilling og forudsætninger, ligesom vejrlig kan være en faktor for programmets gennemførsel. Du kan 
selvfølgelig vælge ikke at vandre, men blot slappe af i de stille omgivelser. 
 
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser. 

_____________________________________________________ 

mailto:jt@tt-group.dk


 
 

*1 - Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra flyselskabets tilbudsgivning til 
udstedelse. Hvis dette er tilfældet, bliver øgede afgifter og skatter efterfaktureret ved billetudstedelse, ligesom 
forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris til efterfakturering jf. Lov om pakkerejser. 
 
*2 - Silkevejsrejser anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning. 
 
*3 - Det er kutyme at give drikkepenge i Usbekistan. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rejseleder Jan Tvernø er forfatter til ”Bjergene står der stadig i morgen” - Se mere på jantvernoe.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Silkevejsrejser, Tvernø Travel Group og Jan Tvernø 
 

I 2007 kom jeg hjem fra Cordillera Blanca i Peru med en ide - Ideen 
hed Happy Lama Travel og gik ud på at arrangere specialrejser med 
individuel kant til primært Peru.  
 
Ideen har udviklet sig siden, og i dag består Tvernø Travel Group af 
de fire specialiserede rejsebureauer All Exclusive Travel, 
Balkanrejser, Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. 
 
Vi arbejder stadig ud fra en grundlæggende filosofi om, at vores rejser 
skal arrangeres med kant - Til populære rejselande såvel som til 
mindre kendte rejsemål. 
 
Tvernø Travel Group er stolte af, og bevidste om, at være et ”old 
school”, men nytænkende rejsebureau med kant, baseret på helt 
basale værdier som gensidig tillid, grundighed, ligeværdig dialog, 
kvalitetsbevidsthed og helt almindelig ordentlighed.  
 
Vi vægter derfor egen destinationsresearch, personlig dialog og 
behovsafklaring højere end hurtige digitale selvbetjeningsløsninger, 
sociale medier og tvivlsomme partnerskaber. 
 
Jeg lægger stor vægt på personligt at have researchet de valgte 
destinationer og er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din 
rejse. Jeg har et omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande. 
 
Jeg har de seneste år bla. rejst i spændende lande som Guyana, 
Sudan, Oman, Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Moldova, 
Aserbajdsjan, Georgien, Papua Ny-Guinea, Mongoliet, Surinam, 
Uganda, Colombia, Armenien, Nagorno-Karabakh, Bulgarien, 
Makedonien, Argentina, Transnistrien, Sydsudan og Somaliland. 
 
Silkevejsrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i 
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940. 
 
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk  
 

 

 

 

 

Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk 
 

 

 

 

 

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser 
som tager dig ”Off the beaten track” til 
steder som ikke udbydes hos traditionelt 
tænkende rejsebureauer. 
 
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk  

http://www.tt-group.dk/
http://www.jantvernoe.dk/
http://www.jantvernoe.dk/

