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Trafik foran New York-New York Hotel & Casino i Las Vegas. Foto: Jakob Øster

Her er verdens bedste
kør selv-destinationer
Globetrotteren Jakob Øster blev i 2019 i en alder af 47 år den yngste dansker, der har besøgt 
alle verdens lande og kontinenter. Det har han nu skrevet en bog om, og i anledning af 
dens udgivelse har Rejser fået lov til at bringe en gennemgang af en af de toplister, der 
omtales i bogen. Her er hans bud på de bedste lande i verden til en kør selv-ferie.

Søren Thorup
thorup@jfmedier.dk

Gennem alle 
verdens lande
Jakob Øster er en af blot to 
danskere, der har besøgt al-
le verdens lande og konti-
nenter. Han bor i Søborg med 
sin kone, Charlotte, og deres 
to børn og har rejst skiftevis 
med sin familie, med venner 
og alene. Når han ikke er på 
kør selv-ferie, foretrækker 
han at tage rundt med of-
fentlig transport og at bo og 
spise så lokalt som muligt. 
På den vis har knap 30 års 
rejser til alle verdens lande 
”kun” kostet 1,2 millioner, 
svarende til 40.000 kroner pr 
år. Tiden efter 2019, da 
Jakob Øster kunne sætte flu-
eben ved det sidste land, har 
han brugt på at skrive en 
bog om sine rejser.

Bogen indeholder vilde rø-
verhistorier, blandt meget 
andet om mødet med et 
hemmeligt, satanistisk bro-
derskab i Elfenbenskysten, et 
besøg inden for murene i et 
kokainproducerende 
fængsel i Bolivia og om at 
rejse med børn i Afghanistan 
og Sudan.

Jakob Øster skriver også om 
naturoplevelser verden 
rundt og nærkontakt med 
vilde hvidhajer, kæmpeskild-
padder og bjerggorillaer.

Bogen: ”Gennem alle ver-
dens lande – Beretninger fra 
et eventyrligt rejseliv”, Jakob 
Øster, forlaget Turbine, 488 
sider inklusive cirka 300 bil-
leder og 16 rutekort, vejle-
dende udsalgspris: 299,95 
kroner.

tionalparker, som er blandt de smukkeste i
verden, og du kan ofte overnatte på na-
turcampingpladser inde i dem.
Besøg selvfølgelig også ikoniske byer som

New York, Las Vegas og San Francisco, hvor
der altid er noget nyt at se, og hvor det indi-
mellem føles, som om du går rundt inde i en
Hollywood-film. Underholdning er der mas-
ser af i landets mange forlystelses- og tema-
parker, og serviceniveauet matches ikke
mange andre steder.

USA
Håbets og drømmenes land er måske ver-
dens bedste kør selv-destination. Vejene - in-
klusive ikoniske Route 66 - er gode, det er al-
tid let at finde parkering, og amerikanerne
er hensynsfulde bilister. Der er utallige na-

Andre oplevelser: Overnat ved Colorado-
floden i bunden af Grand Canyon, kør
snowmobile mellem bisonokser i Yellowsto-
ne National Park om vinteren eller se kroko-
diller fra sumpbåde i Everglades.

Namibia
Et godt bud på Afrikas bedste kør selv-desti-
nation. Landets større hovedveje er asfalte-
rede og i fin stand. Regn dog også med en
del grusveje i syd, og husk at medbringe et
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Lille udlejnings-Fiat foran Sossusvleis enorme sandklitter i Namibia. Foto: Jakob Øster

Med udlejningsbil kommer man let rundt i Island. Privatfoto

Et par kameler får et lift gennem Omans ørken. Foto: Jakob Øster

liggende parkeringsplads kan du komme ret
tæt på den. Omtrent 150 kilometer fra ho-
vedstaden ligger Eyafjellajökull - vulkanen,
der forårsagede den store askesky i 2010. Og
under Langjökull-gletsjeren kan du besøge
en af verdens største menneskeskabte is-
grotter.

Oman
I Oman kan du besøge hovedstaden Muscat
med den traditionelle souq og se fiskemar-
kedet, hvor lokale nogle gange hiver frisk-
fangede kæmpehajer i land. Kør derfra på
gode veje til østspidsen af Den Arabiske
Halvø, hvor du nær Ras al Hadd om somme-
ren kan se kæmpeskildpadder komme på
land og lægge æg.
Kør også til byen Nizwa, hvor beduiner

hver fredag tidligt om morgenen valfarter til
gede- og kvægmarkedet eller køber våben i
våben-souqen.
For det meste er trafikken let i Oman og

forholdene er velordnede. Og efter at Oman
i 2018 åbnede helt op for Google Maps-navi-
gation, er det nu også let at finde vej, selv i
storbyen Muscat.

Andre oplevelser: Hvis du er eventyrligt an-
lagt og råder over en firehjulstrækker - og
har nogle andre at køre i konvoj med - kan
du køre ind i det sagnomspundne ørkenom-
råde, der lyder navnet Sharqiya Sands, og
som ligner noget taget direkte ud af 1001
nats eventyr.

reservehjul, hvis du skulle punktere.
I nord ligger nationalparken Etosha, som

byder på et fænomenalt dyreliv. Om dagen

kan man selv køre rundt i sin udlejningsbil
og spotte løver og elefanter, og om aftenen
kan man se dyrene komme for at drikke ved

oplyste vandhuller nær spektakulære ud-
sigtscamps. Området omkring Sossusvlei
omtrent midt i landet byder desuden på
nogle af verdens højeste sandklitter, som
man kan vandre i, såfremt man godt kan li-
de at gå i løst sand.

Andre oplevelser: Mød Himba-folket i nord,
som du sågar kan overnatte hos, hvis du er
eventyrlysten. Du kan også vandre til bun-
den af Fish River Canyon i syd. Eller besøg
Skeletkysten med den forladte spøgelsesby
Kolmanskop, der er halvt begravet i sand.

Island
Mange forbinder Island med Den Gyldne
Cirkel, hvor du kan se vandfaldet Gullfoss,
nationalparken Thingvellir og det geotermi-
ske Geysir-område. Men Island har meget
mere at byde på.
Kør for eksempel hele vejen rundt ad ring-

vejen og stop i små hyggelige fiskerbyer.
Mange steder langs den 1332 kilometer lan-
ge ringvej kan du i perioden mellem maj og
august desuden være heldig at se søpapegø-
jer. Disse spøjse fugle, der undertiden kaldes
”søens klovne”, kan opleves langs kysten el-
ler en kort bådtur derfra.
Senere på året - fra sidst i august til mid-

ten af april - kan man være heldig at se
nordlys. Generelt er det let at køre i Island,
men bemærk dog, at ringvejen om vinteren
nogle gange kan blive lukket på grund af
sne.

Andre oplevelser: Lige nu er vulkanen Gel-
dingadalir syd for Fagradalsfjall omtrent 40
kilometer fra Reykjavik aktiv, og efter en
halvanden time lang vandretur fra den nær- > LÆS MERE

NÆSTE SIDE
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Tunesien
Kør-selv i hovedstaden Tunis’ tætte traik er
udfordrende. Derfor anbefales det i stedet at
lyve direkte til Sousse eller Djerba sydligere
i landet, hvorfra det er problemfrit at sætte
af sted i en udlejningsbil. Derfra kan du let
køre rundt i det sydlige Tunesien, der byder
på berberbyer med kringlede gader som i
byen Tozeur.

Du kan også se den indtørrede saltsø
Chott el Djerid eller besigtige adskillige lo-
kationer, hvor ”Star Wars” blev optaget.
Blandt andet er det muligt at overnatte i et
såkaldt troglodythotel (en underjordisk hu-
le hugget ud direkte i klippen) - for eksem-
pel Sidi Driss-hotellet, der blev brugt i den
første ”Star Wars”-ilm.

Andre oplevelser: Fra byen Douz kan du kø-
re sydpå gennem Sahara til ”Oasen for en-
den af vejen”, den palmeomkransede oa-
selandsby Ksar Ghilane. Herfra kan man ri-
de på kameler eller araberheste i sandklit-
terne i solnedgangen og overnatte i ilttelte
nær oasen.

Man behøver ikke alle steder en irehjulstrækker for 
at køre i Saharas sand. Foto: Charlotte Felk Øster
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11 forskellige afrejser 2022: 
22. maj - 4. september

Antal dage: 
11-13 dage

Fra-pris i kr. pr. person
i delt indvendig kahyt 10.928,- 

Krydstogter i Nordatlanten i Vikingernes fodspor | Norwegian Star

• Krydstogter i vikingernes fodspor
• Sagaøen Island
• Oplev Bryggen i Bergen, UNESCOs verdensarvsliste

• Storslået natur på Shetlandsøerne
• Oplevelser i Grønland: Nuuk, Qaqortoq og Nanortalik
• Det skotske Højland og Orkneyøerne

Derfor skal I vælge en af disse rejser:

Prisen inkl. bl.a.: 
• 10-12 nt. krydstogt inkl. helpension, 
 underholdning, shows ombord samt 
 havneskatter
• Drikkepenge til skibets personale

STÆRKE TILBUD 2022
SPAR 30%  

Bestil senest 14. oktober 21

Cruise
Only

Tryghed i købet
Frem til 31.12. får I bedre afbestillings-

regler.Bestil rejsen med ro i maven.

Mulige rejsemål: Grønland, Island, Norge, Irland, Skotland afh. af rute | 11 mulige ruter i perioden 22.5 - 4.9

Dit personlige rejsebureau


