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TIGERENS REDE I 
TORDENDRAGENS LAND

Fra byen Paro leder en stejl sti de 700 højdeme-
ter op til ”Tiger’s Nest” – Bhutans største turist-
attraktion. Et spektakulært buddhistisk klippe-
kloster, der som en gekko er klistret til den stejle
klippevæg. 

Ifølge legenden fløj den buddhistiske storme-
ster Guru Rinpoche, der i Himalaya er kendt
som ”den anden Buddha”, op til templet fra
Tibet på ryggen af en huntiger for der at medi-
tere i en hule og ”tæmme tigerdæmonen”. 

Undervejs på turen passerer man typisk
adskillige drengemunke, der dagligt bærer forsy-
ninger op til templet.

RYTEN PÅ MOSKENESØEN

Ryten i Nordnorge er langt mindre kendt end de
klassiske vandreture til Preikestolen og Troll-

tunga sydligere i landet. Men udsigten undervejs
til toppen er her langt bedre og kunne let have
dannet inspiration for Tolkien, da han skrev sin
kendte trilogi. 

Landskabet, der kan betragtes undervejs,
byder blandt andet på grønne bjergsøer, sne-
klædte tinder og broer, der snor sig mellem pit-
toreske klippeøer. 

Fra toppen har man desuden udsigt over Kval-
vikas hvide sandstrand og fra en udhængende
klippeblok kan man få taget et billede, der ska-
ber den illusion, at man hænger ude over intet-
heden.

W-RUTEN I TORRES DEL PAINE

Den omtrent fire dage lange W-formede vandre-
rute udråbes ofte som verdens smukkeste van-
dretur. Den tager dig forbi Paines berømte
”tårne” – de tre cirka 2.500 meter høje bjerg-
toppe, som nationalparken er opkaldt efter. 

Danmarks mest berejste
mand guider til verdens
bedste vandreture
Gå på opdagelse mellem smaragdgrønne bjergsøer, gletsjere og bjergtoppe,
der ligner tårne og horn, eller kæmp dig op mod klostret, der er klistret fast
på klippen, som var det en gekko. Med hjælp fra Jakob Øster guider vi her til
nogle af verdens mest ikoniske vandreruter, så du kan være klar, når verden
forhåbentlig åbner i løbet af 2021.

JAKOB ØSTER

En stejl rute leder op til Tigerens Rede. Foto: Jakob Øster
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Book vinterferien på skagenstrand.dk eller ring til os på 9848 7222

* Vi tager forbehold for restriktioner fra myndighederne i forbindelse med Covid-19

Danmark er et dejligt ferieland - også i vinterferien. Book et lyst og komfortabelt feriehus med 
plads til samvær og hygge. Her kan I nyde ferien helt i jeres eget tempo. I kan deltage i yoga for 
både børn og voksne (uge 7), og benytte de mange faciliteter, som I får gratis adgang til. 

Feriehusene er beliggende midt i den smukke nordjyske natur med masser af plads til at blotre 
sig. Nærheden til Skagen giver desuden mange muligheder for oplevelser på egen hånd.

Alt dette får du med i prisen:

Nyd vinterferien
 i feriehus ved Skagen
 

Overnatning i fuldt udstyret feriehus. Vælg mellem hus til 5 eller 7 personer.
Slutrengøring, el, varme- og vandforbrug
Fri brug af alle sports- og legefaciliteter*
Fri brug af badeland og sauna*
Fri parkering og opladning af el-bil

3 nætter 
i feriehus til 5 pers.

kun 2.950  kr.

 
skagen strand

hotel og feriecenter

tranevej 108, hulsig - skagen - skagenstrand.dk - tlf. 9848 7222   

i feriehus til 5 pers.
kun 2.950  kr.

i feriehus til 5 pers.Yoga 
for børn og 

voksne i uge 7
Se program på 

skagenstrand.dk 

W-ruten i Torres Del Paine omtales ofte som verdens
smukkeste vandretur. Foto: Jakob Øster

Jakob Øster på toppen i det smukke Nordnorge. 
Foto: Privat

Turen fortsætter forbi det maleriske bjerg-
kompleks Paines Horn og leder forbi den kæl-
vende Grey-gletsjer, hvor små isbjerge ofte dri-
ver forbi i den foranliggende bugt. Til sidst
traverseres et stykke af Chiles vindblæste pam-
pas. 

Der er refugier og mulighed for at campere
undervejs, det er let at finde vej, og de fleste
vælger derfor at gøre turen uden guide.

SOUTH KAIBAB & BRIGHT ANGEL
TRAILS I GRAND CANYON
Vandreturen ned til Colorado-floden i bunden af
Grand Canyon ad South Kaibab-stien byder på et
spektakulært vista over Grand Canyons agavebe-
voksede indre plateau. 

Stien har et gennemsnitligt fald på 13 pct., og
de stejleste sektioner undervejs byder på fald på
over 20 pct. 

Ved floden i bunden af kløftens indre plateau
kan man overnatte på den legendariske Phantom

Ranch eller på den nærliggende campingplads –
hvis man ellers i overordentlig god tid har reser-
veret en plads. 

De fleste vælger efter at have overnattet ved
Colorado-floden den lidt længere og lidt mindre
stejle Bright Angel-sti til opstigningen.

INKASTIEN TIL MACHU PICCHU
Den legendariske vandretur til Machu Picchu
fører fra startpunktet Picacucho op til Solporten
og den ikoniske udsigt ud over ruinerne af den
glemte inkaby. 

Undervejs passeres Wiñay Wayna – ”den evige
ungdoms tempel” - hvor inkaerne dyrkede afgrø-
der fra terrasser udhugget direkte i de flaske-
grønne kløfter. 

Efter at have passeret subtropisk jungle leder
stien op over et pas i 4.200 meters højde, inden
turen ender ved Machu Picchu hovedtemplet i
omtrent 2.000 meters højde. 

Templerne menes at være grundlagt i 1400-tal-

let og blev efter i lange perioder at have været
glemt genopdaget i 1911. 

Stien er måske verdens mest berømte vandre-
rute og for ikke at ødelægge området er der ind-
ført begrænsninger på, hvor mange der dagligt
må få adgang til den.

TONGARIRO CROSSING
Tongario Crossing er med rette en eftertragtet
og verdensberømt vandretur i New Zealands
eventyrlandskab mellem røde kratere og blå og
grønne bjergsøer. 

Efter en relativ flad opstigning fra Mangate-
popo-hytten stiger stien stejlt ved foden af Ton-
gariro-sadlen. 

Derfra går turen op og ned igennem to vulkan-
kratere. Undervejs passeres smaragdgrønne
bjergsøer og den kolde og hellige ”Blue Lake”. 

Turen ender med en lang nedstigning af vul-
kanens nordside og leder forbi Ketetahi Hot
Springs.
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Et par stejle stier fører ned i og op ad Grand Canyon.
Her ses det indre plateau. Foto: Jakob Øster

JAKOB ØSTER
har fra 1991 til 2019
besøgt alle verdens 196
lande – de 193 FN-lan-
de samt Vatikanet, Ko-
sovo og Taiwan. Han har
også været i Antarktis,
som er det syvende kon-
tinent.

Det er blevet til
225.000 kilometers
transport med bus, skib,
tog, taxa, bushtaxa, cy-
keltaxa, motorcykel, leje-
bil, elefant, cykel, hest,
kamel m.m.

Det svarer til 5,6 gange
jordens omkreds. Læng-
ste strækninger uden fly
var: Antarktis til Ækva-
tor, Ækvator til Alaska
og Moskva til Bali.

I gennemsnit har Jakob
Øster brugt 10 dage i
hvert land. Det svarer til
omtrent 5,5 år uden for
Danmark.

Rejserne har kostet om-
kring 1,2 millioner kro-
ner – svarende til 6.000
kr. pr land eller cirka
40.000 kr. pr. år.


