
den langsomme død for de traditionel-
le rejsebøger på markedet.

Den gamle rejsebog er ikke død
Sådan ser turismeforsker Anders
Sørensen fra TourismLab dog ikke på
det. Han har længe researchet emnet
og udgiver med en australsk kollega en
bog om rejsebøger senere i år.

»Påstanden om rejsebogens snarlige
død er overdrevet. Det er ikke sikkert, at
den fortsætter som fysisk bog, men den
har stadig sin berettigelse, fordi mange
rejsende stoler på den vinkel, rejsebo-
gen har på verden. Den er troværdig, og
vi har tillid til, at udvalget i bogen, er
værd at se og værd at vide noget om«.

Anders Sørensen siger, at de mange
nye småudgivelser er konsekvensen af,
at det i dag er meget nemt at selvpubli-
cere - både fysiske bøger samt apps eller
e-bøger - men tendensen er også et ud-
tryk for, at hvis man har noget specifikt
på hjerte som forfatter, er der sikkert
også andre, der gerne vil læse om det. 

»Hvis du har et fokus på noget og er
entusiastisk, giver det ofte en mere ind-
holdsrig oplevelse og indsigt for dem,
der læser det«. 

For at bruge ’90files Berlin’ skal man
have en e-bogs-læser installeret. Bogen
vil blive relanceret hvert halve år, hvor
de, der har købt bogen, skal investere i
den igen. 

’90files Berlin’ koster 90 kroner.
’Small Wonders of Rome’ koster 6 euro
(cirka 45 kroner) og vil blive opdateret
en gang om året.

Begge forlag har også andre udgivel-
ser planlagt, blandt andet guides til
København.
sune.bencke@pol.dk

...

Rejsebøger og
-guider på dansk
For bare få år siden var ’Turen går 
til’-rejsebøgerne fra Politikens Forlag
stort set den eneste rejsebog på dansk
eller guideudgivelse fra et dansk forlag.
Sådan ser det slet ikke ud længere.
Herunder er et udvalg.

’Ella Bellas eventyr’ – rejsebogsserie
til børn. Skrevet af Sara Helena Kangas
og udgivet på Forlaget Bolden ApS.
’Small Wonders of Rome’ – første 
udgivelse i en serie fra forlaget A Book
From Lind.
’Med familien i ...’ – fransk
børnebogsserie oversat og udgivet
af Politikens Forlag.
’There are Places’ – inspirationsbog
til London skrevet af Lise Lotte 
Frederiksen.
’90files Berlin’ – e-bog-guide udgivet af
det danske forlag Cornfield Press.
’Lonely Planet’ – international rejse-
bogsserie, der siden 2013 også er 
udkommet på dansk.
’Politikens kort og godt’ – oversat 
rejseguide fra Politikens Forlag.
’Vide verden’ – rejsebogsserie udgivet
af Aarhus Universitetsforlag.
’Momondo Places’ – rejseguide-app
fra flysøgemaskinen Momondo. 

Kort fra  

Kort fra  

Rundrejsen kort

1. dag Bienvenido a México · 2. dag Højde-

punkter i Mexico City og omegn · 3. dag 
Antropologisk Museum – indføring i førspansk 

kultur · 4. dag Oaxaca og Monte Alban · 5. dag 

Fra Oaxaca til Tehuantepec · 6. dag Køretur i 

Chiapas-land · 7. dag Storhedstiden i Palenque 

· 8. dag Fra Palenque til Flores (Guatemala) · 9. 
dag Tikal – mayaernes fabelagtige hovedstad · 
10. dag Rio Dulce over Livingston og til Copán 

(Honduras) · 11. dag Copán – den udsmykkede 

mayaby (Honduras) · 12. dag Antigua (Guate-

mala) · 13. dag Panajachel – sejltur på verdens 

smukkeste sø · 14. dag Vejen til San Cristóbal 

(Mexico) · 15. dag På visit hos indianere i San 

Cristóbal · 16. dag Tur med righoldig natur – til 

Huatulco · 17. dag Total afslapning i Huatulco 

· 18. dag Fra Huatulco til Acapulco · 19. dag 

Going loco down in Acapulco · 20. dag Til sølv-

byen Taxco · 21. dag Til Mexico City og hjem 

mod Danmark · 22. dag Hjemkomst til Danmark

Rundrejsen kort

1. dag Afrejse fra Danmark · 2. dag Ankomst 

til Cape Town · 3. dag Vinlandet Sydafrika · 
4. dag Oudtshoorn - i strudsens tegn · 5. dag 

Cango Caves og Knysna · 6. dag Plettenberg 

Bay og havsafari · 7. dag The Big Five i Gond-

wana · 8. dag Flere dyreoplevelser i parken · 
9. dag Tilbage i Cape Town · 10. dag Kap Det 

Gode Håb · 11. dag Hvidhajssafari eller på egen 

hånd · 12. dag Cape Town og Taffelbjerget · 
13. dag Farvel til Sydafrika · 14. dag Ankomst 

til Danmark

22 dage med KLM 
Afrejse 7/1-2016
Priser fra kr.  20.950

14 dage med Emirates 
fx 4/8, 24/8, 20/9, 4/10 og 1/11-2015
Rejser i 2016 fra 
januar-oktober
Priser fra kr.  16.550

Glæd dig til dit livs rejse,  
og gå i fodsporene på mayaer-
nes fantastiske verden

Rejs i tre mellemamerikanske lande, 

Mexico, Guatamala og Honduras, og få 

et levende indblik i mayakulturen. Oplev 

storbyens puls, imponerende pyramider i 

junglen, indianerlandsbyer med markeds-

pladser, spanske kolonibyer, vilde vulkaner 

og flotte kyster. Få en fuldendt rejseople-

velse i mayaernes tegn.

En vifte af fabelagtige rejseople-
velser

Enestående naturscenerier, vinlandet, 

kæmpemæssige grotter, The Big Five i en 

privat safaripark, hvaler i det blå ocean, 

hvidhajer på tætteste hold, pjattede ping-

viner og ikke mindst vidunderlige Cape 

Town med Taffelbjerget og en spændende 

kulturhistorie. På denne rundrejse får du 

hele essensen af Sydafrika og oplever det 

vilde, naturskønne rejseland. 

DET 
GAMLE 
MAYARIGE

VIN, HVALER, 
SAFARI, HVID-
HAJER OG 
CAPE TOWN 

ALLE OPLEVELSER I PRISEN · DANSKE REJSELEDERE · HØJ KVALITET 

OPLEVELSER 
FOR LIVET

Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk

Cape Town, Sydafrika

Campeche, Mexico

 RUNDREJSE 
I MEXICO

 RUNDREJSE 
I SYDAFRIKA

Campeche, Sydamerika
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