
Tilmeldingsfristen er 1. februar 2009!

Efteruddannelse /
studierejse: 

historie – engelsk
samfundsfag – geografi

religion – billedkunst 

"NORDAMERIKAS PRÆRIEINDIANERE OG THE WILD WEST 

– USA I 1800-TALLET"
En 15-dages kulturhistorisk studierejse gennem Colorado, Wyoming, Montana, South Dakota og Utah �  

28. juni - 12. juli 2009 med mulighed for 3 ekstra dage i Washington D.C.

Vi har på forlaget lee tidligere gennemført dette efteruddannel-
seskursus/studierejse til de oprindelige amerikaneres USA. Det
drejer sig om to rejser (i 2004 og 2006) til den nordlige prærie,
hvor vi også dengang besøgte Wyoming, Montana, South
Dakota, Colorado og Utah.

Alle rejsedeltagere modtager efter tilmeldingen forskellige
udgivelser af historikeren og kender af de indianske kulturer,
Finn Madsen. Det drejer sig om (1) bogudgivelsen
Nordamerikas indianere i det 19. århundrede, (2) forskellige
kildetekster i kopi oversat til dansk og (3) en CD-ROM med et
par hundrede fotos fra den nordlige prærie i superkvalitet optaget i sommeren
2004 og 2006.

I god tid før afrejse vil rejsedeltagerne endvidere modtage en omfangsrig
mappe med forskelligt lekture, herunder ajourført håndbog med praktiske
oplysninger samt avis- og tidsskriftartikler om de forskellige aktuelle forhold i præriestaterne samt en uddybende
beskrivelse af alle de steder vi skal besøge.

Vi flyver fra København til Denver, Colorado. Herfra
går turen nordpå og rundt i en 14-dages periode (i
airconditioneret bus med overnatning på førsteklasses
moteller) gennem Colorado, Wyoming, South Dakota og
Montana og tilbage til Denver.

Efter en introduktionsforelæsning i Denver går turen
via Cheyenne i Wyoming videre mod nord til det histo-
riske Fort Laramie. I South Dakota  passerer vi byen
Custer, og i sioux'ernes traditionelle kerneområde i
Black Hills skal vi bl. a. opleve Crazy Horse Monument,
som – når denne verdens største skulptur forestillende
krigshøvdingen Crazy Horse til hest er færdig – vil have
en længde på over 250 m. og være ca. 180 m. høj. I
nærheden finder vi USA's nationalmonument Mt.
Rushmore med de fire præsidenthoveder. Herefter
fortsætter vi mod Rapid City og efter møde med
indianerforskere på universitetet og besøg på et af de
lokale museer tager vi ud til Pine Ridge-reservatet for at
opleve den indianske for- og nutid. I Pine Ridge
inspicerer vi også stedet for den sidste store

indianermassakre: Wounded Knee.
Turen går nu tilbage gennem Black Hills og

spillebyen Deadwood (hvis kirkegård rummer de
berømte gravsteder med Wild Bill Hickock og Calamity
Jane) mod Sundance i Wyoming. Her i nærheden ser vi
på Devil's Tower (kendt fra filmen Close Encounters of
the Third Kind) og som den dag i dag er af stor religiøs
betydning for mange indianere. Herefter kører vi over
Gilette mod Big Horn-bjergene via Buffalo til Sheridan.
Området vrimler med historiske seværdigheder bl. a. fra
kampene mellem sioux'erne og de hvide indtrængere i
1860'erne og 1870'erne: Fort Phil Kearney, lokaliteterne
for Fetterman-massakren i 1866 og The Wagon Box
Fight i 1867. Vi skal se dem alle og samtidig aflægge
besøg på det berømte historiske museum i Buffalo.

Så går det mod Montana og og den måske berømteste
lokalitet i amerikansk historie: slagmarken ved Little
Big Horn, hvor Custer og hans 7. kavaleriregiment i juni
1876 blev nedkæmpet af Sitting Bull's og Crazy Horse's
sioux-krigere med hjælp fra cheyenne'erne og



arapaho'erne. P.g.a. lokalitetens udstrækning er det
muligt at køre rundt på slagmarkens skråninger blandt
omtrent 250 hvide gravsten, der markerer stedet, hvor de
hvide soldater faldt. Little Big Horn rummer et meget
fint museum med velassorteret boghandel, og der er for
feinschmeckere mulighed for at modtage kvalificeret og
detaljeret information gennem omfattende foredrag af
virkelige eksperter. – Kort sagt: en oplevelse af de helt
store. 

Tilbage i Wyoming skal vi på vejen mod vest
igennem Big Horn bjergene opleve det årtusindgamle
indianske stensymbol Medicine Wheel. I den
fashionable rodeoby Cody besøger vi USA's berømteste
wild west-museum med utallige minder fra pionertidens
Amerika. Hvis vejret og vejenes beskaffenhed er med
os, forsøger vi at krydse Absarorka-bjergene op til
Montana og aflægge besøg i den lille by Redlodge. Her
passerer vi gennem de formentlig flotteste og mest

imponerende bjergområder i The Wild West, og de
overgår i naturoplevelser alt, hvad Alperne i Europa kan
byde på. Efter et kortere ophold og et par overnatninger
i nationalparken Yellowstone mellem gejsere, grizzly'er
og bisoner går turen mod syd langs Wind River
Mountains til shoshoni'ernes Wind River-reservat. Her
vil vi forsøge at mødes med lokale stammeledere. Herfra
fortsætter vi gennem de historiske småbyer Atlantic City
og South Pass City langs the Oregon Trail.

Vi bestræber os på at få indpasset yderligere et antal
møder med/forelæsninger af indianerforskere og/eller
stammeledere, hvor det falder naturligt i programmet.

På vej tilbage mod Denver gør vi holdt i byerne
Laramie og Cheyenne for at bese et par museer, alt
afhængig af, hvad tiden tillader. Fra Denver går det så
hjemad og tilbage til København ... med mindre du har
lyst til at tilbringe 3 dage ekstra i Washington.

q q q q q q q q

Pris: max kr. 24.000,- excl. evt. Washington-ophold; prisen fastsættes i løbet af efteråret 2008 � Tillæg for enkelt-
værelse på prærien: ca. kr. 4.800,-. � Bemærk, at efteruddannelsesrejser er fradragsberettigede efter gældende
regler.

Tidspunkt: 
Afrejse 28. juni 2009 med hjemkomst 12. juli 2009.

Inkluderet i prisen:
• Alle de i programmet nævnte fly- og busture.
• Alle kendte skatter og afgifter.
• ½ dobbeltværelse. 
• Entreer ved planlagte besøg i museer m.v. 
• Lokal guide hvor denne optræder og dansk turleder/guide alle steder.
• Morgenmad på nogle, men ikke alle, hoteller.

Ikke inkluderet i prisen:
• Hovedmåltider og drikkevarer.
• Drikkepenge undervejs til drager, bell boys, stuepiger, buschauffør. (Regn

med ca. US$ 100 i alt).
• Evt. gebyr for tilladelse til at fotografere samt evt. rodeo show.
• Skatter, afgifter og tillæg der måtte indføres efter rejsens offentliggørelse.
• Afbestillingsforsikring.   •  Ferie (syge)-rejseforsikring.

Tilmelding:
• Kontakt forlaget pr. telefon, 5494 1493 eller udskriv og returnér tilmeldingsblanketten i udfyldt stand. Du finder

den sidst i turbeskrivelsen, som kan udskrives via forlagets homepage, se nedenfor. Turen er først reserveret, når
den bindende tilmeldingsblanket er modtaget af os og depositum indbetalt.

• Kontakt forlaget pr. e-mail – mail@forlagetlee.dk – så ringer/skriver vi tilbage.

Antal deltagere: Min/max: 15/25. – Alle, ikke kun undervisere, med interesse for USA's historiske Wild West og
dets kulturhistorie er velkomne rejsedeltagere. 

Forbehold og ændringer:
Vi forbeholder os ret til at justere dagsprogrammet
ved enkelte lejligheder, hvis lokale forhold og ufor-
udsete omstændigheder tvinger os til det. Vi vil
imidlertid gøre vort yderste for at gennemføre det skitserede program i alle dets detaljer.

Detaljeret turprogram: www.forlagetlee.dk/rejser/nordligeprærie.pdf. 

NB!  Bindende tilmelding skal være os i hænde senest

1. februar 2009!  !   Kontakt os derfor snarest muligt!

mailto:mail@forlagetlee.dk
http://www.forlagetlee.dk/rejser/mexicocity.pdf


Turplan for

"Nordamerikas prærieindianere og The Wild West
– USA i 1800-tallet"

15 dages rejse gennem Colorado, Wyoming, South Dakota, Montana og Utah  �  28. juni - 12. juli 2009
 Evt. 3 dages ekstra ophold i Washington D.C. på vej hjem ... � 11. – 14. juli 2009 

Dag 1:
Afrejse fra København og ankomst til Denver. Vi flyver via en europæisk destination og herefter direkte
til Denver, Colorado.

Efter en længere flyvetur overnatter vi i Denver tæt ved lufthavnen. Vi arrangerer en kort introduktion
til USA-opholdet på hotellet om aftenen. – Det er i øvrigt tanken om muligt hver aften gennem et (kort)
foredrag at opsummere dagens oplevelser og forberede rejsedeltagerne lidt på morgendagens begivenhe-
der. Det er naturligvis helt frivilligt at deltage heri.

Dag 2:
Vi kører nordpå fra Denver mod Wheatland, Wyoming. Efter at have provianteret i et supermarked når
vi frem til Fort Laramie midt på formiddagen. Fortet blev etableret i begyndelsen af 1830'erne, og blev
ombygget/udvidet flere gange. Dets centrale placering på the Oregon Trail bevirkede, at så at sige alle

emigranter, der drog mod Vest, passerede fortet – op mod 50.000
personer årligt i midten af 1800-tallet. I 1868 tvang den berømte
sioux høvding Red Cloud de hvide soldater til at underskrive en
traktat, der garanterede indianerne omfattende reservater og forhin-
drede hvide nybyggere i at drage igennem sioux'ernes land. Efter
de sidste indianerkrige i 1870'-
erne var forbi, besluttedes det
at opgive fortet, hvilket skete i
1890. Efter et par timers ophold
i det velrestaurerede og char-
merende, og virkeligt store,
præriefort med orientering af
lokale rangers går turen videre
mod nord til South Dakota og
byen Custer i Black Hills.
Black Hills, der nærmest må
betegnes som store bakker, er ualmindeligt smukke og betragtedes
af sioux'erne som selve universets centrum. Indkvartering inde i
selve State Park. Her kan vi slet ikke undgå at komme i kontakt
med bisonen, idet parken rummer adskillige tusinde eksemplarer af
dette fantastiske dyr. 

Dag 3:
Efter morgenmaden kører vi en times tid mod nord for at nå frem
til det gigantiske Crazy Horse-monument, der efter færdiggørelse
bliver omkring 180 meter højt og med en længde på ca. 250 m bli-
ver langt den største skulptur på kloden. Skulpturen forestiller
sioux'ernes berømteste krigshøvding Crazy Horse siddende til hest
med sin højre hånd pegende ud over Black Hills. Crazy Horse skal



vi høre meget mere til senere hen, idet vi
krydser hans spor adskillige gange på tur-
en. Vi bliver i dette spændende og virke
ligt informative center i ca. tre timer,
hvor vi også spiser frokost, inden vi kører
videre til et ophold ved USA's national-

monument Mount Rushmore med de 4 præsidenthoveder. Herfra er der ikke langt til den utrolige spille-
by Deadwood, hvor tidligere rejsedeltagere har fortalt, at Wild Bill Hic-
kock (eller en der ligner ham) lejlighedsvis strejfer om iført overdimen-
sionerede seksløbere. Vi har 2 overnatninger på Deadwoods førende
etablissement, The Franklin Hotel. Her vil det være en smal sag for rej-
selederen at overtale værten til et passende antal gratis drinks. Deadwo-
od giver historie for alle pengene, og det er et must at aflægge besøg i
den saloon, hvor Wild Bill Hickock blev myrdet under et kortspil i 1876.

Her er der yderst fredeligt i vore dage, men
savsmuld på gulvet og skudhuller i væggene
giver fornemmelse at andre livsvilkår i slut-
ningen af 1800-tallet.

Dag 4:
Efter et kort besøg på den lokale kirkegård
(Vestens berømteste?) med Wild Bills og Ca-
lamity Janes grave går det så mod The Bad-
lands i South Dakota langs Loop Road 240 og
det fantastiske sceneri her. Herefter mod syd
til lokaliteten Wounded Knee på sioux reservatet Pine Ridge, stedet for den
sidste store indianermassakre i 1890. Livsvilkårene på det ufrugtbare sioux-
reservat er meget barske og arbejdsløsheden er tårnhøj. Vi besøger et indiansk
handels- og kunsthåndværkscenter ved Wounded Knee, ligesom vi traver op
til den særprægede kirkegård sammesteds. Hjemkomst til hotellet i Deadwood
omkring kl. 20. Dette er en ret lang og temmelig krævende udflugtsdag, men
oplevelserne og indtrykkene er uforlignelige. Da vi bor på samme sted i to da-
ge, er der altså mulighed for "at stå af og tage sig en slapper" i Deadwood og
undgå ca. 500 km's kørsel – Til gengæld går du så glip af dagens program.

Omvendt kan du jo risikere at vinde $500,000 i en af byens utallige spillesaloon'er. – Your choice!

Dag 5:
Vi forlader Deadwood og kører mod øst ad Interstate East 90 i
Wyoming til den lille by Beulah, hvor der findes et mindre buf-
falo jump, en lokalitet hvor indianerne før anskaffelse af hesten
drev bisonerne i døden under jagten. Herefter drager vi mod den
lille by Sundance for at proviantere og videre til Devil's Tower.
Nogle af rejsedeltagerne vil måske genkende lokaliteten fra fil-
men Close Encounters of the Third Kind. Denne særprægede,
omkring 300 m. høje lodret opadstående bjergformation er den
dag i dag et helligt sted for mange præriestammer. Vi bliver ved
lokaliteten et par timer og iagttager de dristige bjergbestigere,
som ad helt lodrette sider forsøger at nå toppen af bjergmassivet. Vi fortsætter vores tur ad Interstate 90
East til byen Sheridan. Afhængig af den tid vi har til rådighed overvejer vi at køre mod syd for også at
opleve stedet for Fetterman-massakren i 1866, Fort Phil Kearney, Wagon Box-kamppladsen og et lille,
men berømt museum i Buffalo. Overnatning på motel i Sheridan. – Aftenforedrag med henblik på mor-
gendagens program.



Dag 6:
Vi står tidligt op, for vi har en lang dag foran os: afgang mod et
af de berømteste historiske steder i USA, Little Big Horn-slag-
marken i Montana, hvor oberstløjtnant George A. Custer og hans
7. kavaleriregiment i sommeren 1876 blev udslettet af sioux'erne,
cheyenne'erne og deres allierede under ledelse af bl.a. Crazy
Horse og Sitting Bull. Bussen får lov til at køre rundt på den ca. 8
km. lange slagmark, og vi vil tilbringe nogle timer her for at se
det hele i detaljer. Der findes også et antal stier, som man kan
bevæge sig rundt på for at fornemme historiens vingesus. Hvide
gravsten markerer stederne, hvor Custers soldater faldt. Slagmar-
ken rummer også mindesmærker for indianerne. (Alle rejsedelta-
gere vil som nævnt på forhånd have modtaget omfattende materi-
ale om slaget). – Little Big Horn er en ubeskrivelig, fantastisk
oplevelse; selv hærdede historiefreaks vil erkende, at der næppe
noget andet sted kan fornemmes en så frydefuld gysen som hér!
Her er samtidig gode muligheder for at vælge mellem forskellige
foredrag af særdeles kompetente rangers og aflægge besøg i en
velassorteret boghandel. Her er man indstillet på at sende ens
mange nyanskaffelser hjem, så man slipper for at slæbe rundt på
dem resten af turen.

– Herefter kører vi tilbage til vores hotel i Sheridan og af-
lægger besøg på et af de berømteste hoteller i Vesten, She-
ridan Inn, som med sin særprægede arkitektur og sine 69
gavle i mange år opfattedes som 'det fineste hotel mellem
Chicago og San Francisco'.

Dag 7:
Vi kører fra Sheridan ad Routes 14 og 14 Alt mod øst og
passerer Medicine Wheel – det ældgamle indianske cirkel-
symbol af sten – højt oppe i Big Horn-bjergene. Vi får ikke
lov til at køre derop med bussen – dels er vejen meget vanskelig tilgængelig, og dels er de lokale india-

nere ikke interesseret i alt for meget 'turisteri'. Der er temmelig
langt at gå, men hvis vejret er med os her oppe i bjergene, vælger
de mest energiske af os at spadsere op til Medicine Wheel. For-
skellige indianske amuletter og andre symboler, der er bundet til
hegnet som omkranser det ældgamle stensymbol formet som et
stort hjul, vidner om at også i dag er stedet helligt for de indfødte
amerikanere. Forinden besøget her har vi kontaktet den lokale
rangerstation og set den film, som rangerne har lavet om Medici-
ne Wheel; måske opnår vi også denne gang at få en snak med
producenten. De af vore rejsende som finder turen op til Medici-
ne Wheel for strabadserende, kan i stedet vælge at køre med bus-
sen hen til de berømte vandfald i Shell Falls ikke så langt væk.
Efter et par timers ophold her kører bussen tilbage til Medicine
Wheel, hvorefter hele gruppen igen er forenet.

Vi når frem til den berømte og fashionable western- og rodeo-
by Cody sidst på eftermiddagen, hvor vi overnatter 2 gange. –
Om aftenen satser turlederen på billetter til alle, der er interesse-
rede i at overvære det lokale rodeoshow, som samtidig er et af
USAs allerstørste og mest imponerende. (Deltagelse i denne fo-
restilling er naturligvis helt frivillig og er ikke inkluderet i pri-
sen, da vi ikke på forhånd ved om der kan skaffes billetter).



Dag 8:
Dette er så dagen derpå! 4. juli-festlighederne er overstået for den-
ne gang, og hele byen slapper af. Formiddagen er til fri disposition
i Cody. Her er masser at se på og lige så meget at købe! Efter fro-
kost kører vi nordpå ad Route 120 North og Route 308 mod den
lille by Redlodge i Montana. Så går det mod Absarorka-bjergene
– langs "the most beautiful scenic by-way in America", som det
ubeskedent står i turvejledningerne – og hvor vi krydser snegræn-
sen i næsten 3 km's højde! Selv midt på sommeren ligger sneen
meterhøjt på toppen af bjergene. Udsigten er mere end formida-

bel. Efter at have til-
bragt nogle timers kør-
sel i nogle af de smuk-
keste naturområder i
Vesten, er vi tilbage i
Cody sidst på eftermid-
dagen. – Hvis man
foretrækker at blive
hele dagen i Cody, er
der selvfølgelig mulig-
hed for det.

Dag 9: Om formiddagen besøger vi nogle af de fem museer i Buf-
falo Bill Historical Center i Cody, hvor vi tilbringer et antal timer
blandt berømte indianerefterladenskaber og meget andet. BBHC
regnes med rette for det flotteste, det største og bedste historiske
museum i Vesten. Her findes (1) Whitney Gallery of Western Art
med kunstværker der focuserer på Vestens skønhed og dens my-
ter; (2) Cody Firearms Museum der rummer skydevåben i tusind-
vis; (3) Buffalo Bill Museum der beskriver westernlegenden Buf-
falo Bill Cody; (4) Plains Indian Museum med de enorme sam-
linger og displays af indianerkulturerne og (5) Draper Museum of
Natural History, hvor der redegøres for menneskets og naturens
indvirkning på økosystemerne i Yellowstone-området. Hvert mu-
seum rummer materiale til mange timers iagttagelse, og vi vrager
og vælger efter forgodtbefindende.

 Sidst på eftermiddagen sættes kursen mod Yellowstone-
nationalparken, hvor vi bliver i to dage. Yellowstone er den ældste
og formentlig mest imponerende af alle USA's nationalparker.
Indkvartering og rundtur i parken for at se på wild life: bison,
kronhjorte, den skaldede ørn og hvad der ellers måtte dukke op. Vi

forsøger at få værelser på Old Faithful
Inn, der var med i udendørsoptagelserne i Stephen King-filmen The Shining
(da.: Ondskabens hotel) med Jack Nicholson i hovedrollen. Dette gigantiske
træhotel – som naturligvis er verdens største af slagsen ( – er mere end almin-
deligt imponerende; i tilgift ligger den berømte gejser Old Faithful ca. 100
meter herfra.

Dag 10:
Måske sætter vi i dag kursen mod Montana endnu en gang for at se et virkeligt
imponerende buffalo jump langt fra alfar vej nær Exit 288 på Interstate 90
West. Dette er en lang og anstrengende køretur på omkring 400 km., og vi er
først tilbage på motellet i Yellowstone omkring kl. 19. Også her er der mulig-



hed for at springe 'dagens udflugt' over, hvis man foretrækker at blive i Yellow-
stone. En alternativ – og mindre anstrengende – mulighed er at foretage en
større rundtur i selve parken. Også her er der masser af bisoner. Vi afgør først

dagens program aftenen før; bussen har vi jo under
alle omstændigheder til rådighed. 

Dag 11:
Vi kører fra Yellowstone og fortsætter mod syd. Målet er byen Jackson;
også her vil vi blive udsat for imponerende naturoplevelser, fx de utroligt
smukke Grand Teton-bjerge. Jackson er en dyr og charmerende by bygget
op omkring turister med penge. Her er mange gallerier og smagfulde butik-
ker. Vi spiser frokost i byen, inden det om eftermiddagen går ad Route 26
mod Wind River Reservation, hvor shoshoni'erne holder til. Her satser vi
på et møde med lokale stammeledere i Fort Washakie. Målet er at få en dy-
bere forståelse af reservatlivet og af hvordan det er 'at være fremmed i sit
eget land'. Overnatning i Riverton eller Lander.

Dag 12:
Om morgenen vælger vi Route 28 mod syd til de isolerede og særprægede
minebyer Atlantic City og South Pass City, hvor vi tilbringer et antal timer.

Atlantic City har kun et par hundrede indbyggere i dag, men dens
historiske fortid gør den absolut værd at besøge. Et par miles læn-
gere ud af grusvejen finder vi South Pass City, der i dag er en spø-
gelsesby, men komplet med fængsel, hoteller og alle slags butik-
ker og huse. Byskiltet, der stolt fortæller at "Population is about
17", er en vild overdrivelse. I slutningen af 1870'erne rummede
byen 250 bygninger; i dag er der 23 tilbage. Byen udgør et af de
mest autentiske steder i the wild west overhovedet. Vi spiser den
medbragte frokost med udsigt til galgebakken.

Herefter går det ad Route 191 South mod byen Rock Springs.
Indkvartering i Rock
Springs sidst på efter-
middagen.

Dag 13:
Om formiddagen vælger vi at køre ned i Utah og rundt om
og igennem naturfænomenet Flaming Gorge, hvor vi i bjer-
gene bombarderes af et ubeskriveligt farvevæld. Vi krydser
floden Green River adskillige gange og indser, hvorfor den
har fået sit navn: den er endog meget grøn!Vi fortsætter ad
Route 30 East mod Rawlins og senere mod Laramie, hvor vi
ankommer midt på eftermiddagen. 

Dag 14:
Formiddagen er til fri disposition. Efter frokost kører vi mod Denver ad Route 87. Afgang med fly til
Europa sidst på eftermiddagen.

Dag 15:
Ankomst til København.



Evt. 3 ekstra dage i Washinton D.C.:

Dag 14: Ankomst til Washington D.C. og indkvartering på hotellet. – Kort
byvandring. Om aftenen er der introduktion til de følgende dage i byen.

Dag 15 og 16:
Der er utroligt meget af se på og opleve i den amerikanske hovedstad! Wa-
shington D.C., der  ligger mellem staterne Virginia og Maryland, blev i
hovedtræk opført i slutningen af 1700-tallet og er opkaldt efter George
Washington, De forenede Staters første præsident. Indbyggertallet er på ca.
600.000, men med forstæder og tilknyttede områder kommer befolkningen
op i nærheden af 5 millioner.

Vi satser på at se bl. a. Det hvide Hus (evt. besøgscentret), Kongressen,
Lincoln Memorial, The Washington Monument, Vietnam-veteranernes
mindemur, Iwo Jima-statuegruppen og den militære kirkegård Arlington,
som ud over gravene for de største amerikanske krigshelte også rummer
hvilestedet for præsident John F. Kennedy og dennes broder Robert Ken-
nedy, der begge faldt for snigmorderes kugler i henh. 1963 og 1968. Af
sikkerhedsmæssige årsager er det ikke længere muligt for enkeltpersoner at
besøge Pentagon (forsvarsministeriet). Ambassaden kan – måske og mod
omfattende betaling! – skaffe adgang til os alle, hvis der på forhånd er søgt herom inden afrejse. Det samme

gælder et besøg i selve Det hvide Hus. Vi undersøger interessen blandt
rejsedeltagerne ved tilmelding.

Der er et kolossalt udbud af museer i Washington, og her er noget for
enhver smag. Vi vil med sikkerhed gennemgå de vigtigste samlinger i
National Museum of American History og især i det nye og meget flotte
National Museum of the American Indian.

Sidstnævnte, der er et museum for alle indianerstammer i USA, blev
indviet i 2004. Det har været 15 år undervejs, er opført i limsten, dæk-
ker ikke mindre end 23.000 m  udstillingsareal i fem etager og er blevet2

til i et snævert samarbejde med Amerikas oprindelige beboere. Museets
officielle web-adresse er: http://www.nmai.si.edu.

Byen råder også over fremragende kunst-
museer og det verdensberømte Air and
Space Museum med omfattende udstillin-
ger om luftens pionerer og deres maskiner
samt måneraketter og helt moderne flyty-
per.  

Washington er meget let at finde rundt i og byen har et effektivt og velfunge-
rende metrosystem. Det er i øvrigt tanken, at rejsedeltagerne frit kan vælge at
følge ovennævnte program eller gå egne veje.

Afrejse med fly til København først på aftenen dag 16.

Dag 17:
Ankomst København.

http://www.nmai.si.edu/




Bindende tilmelding til rejsen
"Nordamerikas prærieindianere og The Wild West

– USA i 1800-tallet"
28. juni – 12. juli 2009  �  + evt. 3 dages ekstra ophold i Washington D.C. 11. – 14. juli 2009 

Navn: ......................................................................................... Telefon: .......................................

Adresse: .....................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

E-mail: .....................................................................................................................................................

Undertegnede tilmelder sig herved turen til "Nordamerikas prærieindianere og The Wild West – USA i
1800-tallet" i juni-juli 2009 på de i programmet beskrevne vilkår, således at standardprisen er max kr.
24.000,-. " Tillæg v/enkeltværelse: ca. kr. 4.800,-.  Depositum: kr. 2.000,-/ kr. 3.000 betales sammen
med tilmelding. " 3 dage ekstra i Washington D.C.: ca. kr. 3.800,- " Tillæg v/enkeltværelse i Washing-
ton D.C.: ca. kr. 1.850,-. Depositum: kr. 3.000,-/ kr. 4.000 betales sammen med tilmelding. " Evt. af-
bestillingsforsikring kr. senere.

Tilmeldingen gælder KUN rejsen til Vesten; jeg ønsker IKKE ophold i Washington D.C. 
Jeg betaler depositum således:         (Sæt  x)

  
a) Jeg ønsker ½ dobbeltværelse på turen

Kr. 2.000,- er indsat på konto 0690-2880105693 ..........................................................     (    )

b) Jeg ønsker enkeltværelse på turen (+ ca. kr. 4.800,- for alle overnatninger)
Kr. 3.000,- er indsat på konto 0690-2880105693 .......................................................... (    )

Tilmeldingen gælder BÅDE rejsen til Vesten OG 3-dages ophold i Washington D.C. 
Jeg betaler depositum således:        

  
c) Jeg ønsker ½ dobbeltværelse på turen

Kr. 3.000,- er indsat på konto 0690-2880105693 ..........................................................     (    )

d) Jeg ønsker enkeltværelse på turen (+ ca. kr. 6.650,- for alle overnatninger)
Kr. 4.000,- er indsat på konto 0690-2880105693 .......................................................... (    )

Personlige forhold (sygdom m.v.), som rejsearrangøren bør være opmærksom på, kan evt. anføres her
(eller du kan ringe til forlaget, tlf. 5494 1493):

Kan fortsættes på bagsiden ...

..........................................................................................
(turdeltagerens bindende underskrift)

Det er vigtigt, at navnet anføres
nøjagtig som i passet!
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