
MED EVENTYRER, PSYKOTERAPEUT OG REJSELEDER HANS ERIK RASMUSSEN

8 DAGE. GENNEMFØRES FRA APRIL TIL OKTOBER

VANDRING, UDFORDRING OG
BEVIDSTHED I PYRENÆERNE
AFSKED MED DET GAMLE - SAMARBEJDE - UDFORDRING - UDSYN
MÅLRETTEHED - OVERVINDE GRÆNSER - STYRKE - HJEMKOMST



KORT FORTALT REJSEKODE:
TR-202

DAG 05
Målrettethed
Vi bestiger det 3358 meter høje 
bjerg Monte Perdido.

DAG 04
Udsyn
Vandring på højt beliggende sti 
ind gennem kløften.

DAG 03
Udfordring
Vi “vandrer” med sikkerhedsuds-
tyr på lodret bjergvæg.

DAG 01
Afsked med det gamle
Fly til Barcelona og kørsel til 
Torla i Pyrenæerne.

DAG 08
Hjemkomst
Hjemrejse med kørsel til 
Barcelona og fly til Danmark.

DAG 07
Indlevelse
Fra Frankring vandrer vi nedad til 
Spanien.

DAG 06
Overvinde grænser
Vandring ind over højland og 
over grænsen til Frankrig.

Nationalparken Ordesa og byen Torlae ligger på den spanske side af grænsen til Frankrig i Pyrenæerne.

DAG 02
Samarbejde
Den første vandretur. Vi 
samarbejder om mad og om at 
hjælpe hinanden på ruten.



En transformerende rejse med vandring i den spanske 
nationalpark Ordesa y Monte Perdido. Naturen udfor-
drer os, og vi støtter hinanden. Hver dag har et tema, 
der tager udgangspunkt i det, som vi konkret foretager 
os. Eksempelvis arbejder vi med målrettethed den 
dag, at vi bestiger bjerget Monte Perdido, og med det 
at krydse grænser den dag, at vi krydser grænsen til 
Frankrig.

Udfordringerne er tilpasses den enkelte og det 
definerede mål med rejsen.

Hver morgen starter vi dagen med en briefing, hvor 
Hans Erik fortæller om dagens program og holder et 
oplæg om dagens tema. I løbet af dagens vandring 
holder vi en samling, hvor der er plads til den givende 
samtale.

PRIS:    Aftales

INKLUDERET:
– Fly Danmark - Barcelona t/rt
– Billeje Barcelona - Torla t/rt
– Alle overnatninger. Kombination af telt, refugie, hotel
– Alle måltider
– Leje af sikkerhedsudstyr

IKKE INKLUDERET:
–Personligt tøj
–Vandrestøvler
–Rejseforsikring
–Måltider i lufthavne
- Alkoholiske drikke

REJSELEDER HANS ERIK RASMUSSEN

OM REJSEN
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Vi flyver til Barcelona, hvor vi 
lejer biler og straks kører de 
fire-fem timer op til byen Tor-
la for foden af Pyrenæerne.

Torla er en stemningsfyldt 
lille by ved indgangen til 
nationalparken Ordesa, som 
omfatter en af Europas mest 
spektakulære kløfter.

De første tre nætter bor på 
en plads med camping og 
bungalows nær indgangen til 
nationalparken.

Lørdag d. 28. september 2019

DANMARK - 
PYRENÆERNE

DAG 

01
Søndag d. 29. september 2019

DAG 

02

En stor rejses første handling 
er at tage afsked med det 
hjemlige.

Vi smider de snærende bånd 
af forventninger og normer, 
og drager ud i frihedens og 
mulighedernes land.

Nogle gange kan det være 
nødvendigt at brænde broer. 
Andre gange er det nok at 
sige farvel for en tid.

Hvad ønsker du at sige farvel 
til?

AFSKED MED 
DET GAMLE

Vi kører op til nationalpar-
kens parkeringsplads og 
starter vores første vandre-
tur. Ruten hedder Faja 
Razón.

Fra bunden af dalen vandrer 
vi op ad bjergsiden af en fint 
afmærket sti. På den første 
afsats nyder vi udsigten. 

Nogle steder kræver det 
hjælp fra rejsefællerne at 
komme videre.

Overnatning i hytter nær 
parken.

DEN FØRSTE 
VANDRETUR

Vi er sammen på tur og hjæl-
per hinanden. Fra forbere-
delsen af frokosten til det at 
støtte hinanden med at opad 
i højt humør.

SAMARBEJDE

Ankomst til Torla for foden af Nationalparken Ordesa. Højt op.
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Mandag d. 30. september 2019

DAG 

03
TIrsdag d. 1. oktober 2019

DAG 

04

I Torlas udstyrbutikker har vi 
lejet klatreseler, hjelm, reb og 
karabinhager.

Veludrustede vandrer vi op 
ad bjergsiden til ”Clavijas 
de Cotatuero”. Clavijas er 
jernstænger der er boret ind i 
klippen, og som på en stræk-
ning er det eneste vi har at 
træde på og holde fast i. 

Hans Erik underviser i brug 
af sikkerhedsudstyret.

Overnatning i hytter nær 
parken.

KLATRING PÅ 
VÆG

Retter du ryggen og bliver 
du årvågen, når du møder 
angstprovokerende udfor-
dringer i dit liv?

Hvis du lider af højdeskræk, 
har du en enestående mulig-
hed for at arbejde med det 
i dag.

UDFORDRING

Rygsækkene er pakket med 
tøj og udstyr til de kommen-
de fire dage i højderne. 

Vi starter med at vandre 600 
højdemeter op ad bjergsiden 
til en vandret sti, der før ind 
gennem Ordesa-kløften. 
Udsigten er storslået til dalen 
og til bjergene på den mod-
sat-te side af kløften, hvor vi 
udfordrede os selv i går.

Overnatningen sker på so-
vesal i refugiet Góriz i 2200 
meters højde.

VANDRING

Mentalt hæver du dig i dag 
over dit liv og bliverbevidst 
om, hvor du kommer fra og 
hvor du bevæger dig hen.

At have udsyn er at se sig 
selv i sammenhæng med 
andre mennesker. Både de 
som er tæt på dig i gruppen 
her på rejsen, de som er tæt 
på dig i det hjemlige, og de 
menne-sker, som er fjerne.

UDSYN

Sikkerheden er i top, når vi “vandrer” på bjergsiden. Efter vandringen op belønnes vi med et storlsået udsigt.
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Onsdag d. 2. oktober 2019

DAG 

05

I dag fokuserer vi intenst 
på at nå toppen af det 3355 
meter høje bjerg Monte Per-
dido – Den forvundne Skov. 
Teknisk er ”bestigningen” 
ikke svær, men blæst, tåge 
og sne kan være en udfor-
dring. Hvis vi når toppen, vil 
vi meditere på følelsen af at 
have det ultimative overblik.

Overnatning ”hjemme” på 
refugiet Góriz.

BESTIGE 
BJERGE

For at nå vores mål i livet, 
skal vi være fokuserede og 
vedholdende.

I dag mærker vi, at vejen 
mod målet ikke er en ret lin-
je, hvor vi slagfast føl-ger en 
plan. Vi skal være parat til at 
ændre strategi, hvis uforud-
sete forhindringer dukker op.

MÅL-
RETTEHED

Fra refugiet vandrer vi ind 
over højlandet. 

Passet ind til Frankrig fører 
gennem en åbning i bjerge-
ne. Herfra vandrer vi ned til 
refugiet Sarradets.

OPAD TIL 
FRANKRIG

At krydse en grænse er at 
tage nyt land i besiddelse. 
Selv om vi vender tilbage, er 
vi for altid forandret efter at 
have været et nyt sted.

OVERVINDE 
GRÆNSER

DAG 

06
Torsdag d. 3. oktober 2019

Dagens mål er at nå toppen af Monte Perdido. Vandring ind over højlandet.
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Fredag d. 4. oktober 2019 Lørdag d. 5. oktober 2019

DAG 

07

Dagens vandring går overve-
jende går ned ad bakke fra 
de 2587 meters højde, hvor 
refugiet ligger til de 1338 
meters højde hvor slutpunk-
tet er.

Overnatning i hytter nær 
parken.

NEDAD TIL 
SPANIEN

Mens vi fysisk vandrer ned 
ad bjergsiden, fokuserer vi 
på at mærke indad og ned 
i kroppen, hvor følelser og 
dybe erkendelser bor.

Når vi får kontakt til dybere 
sider af os selv, bliver vi også 
bedre til at relatere til men-
nesker omkring os.

STYRKE

I vores lejede biler kører vi 
til lufthavnen i Barcelona, og 
efter nogle timers flyvning 
lander vi i Danmark.

Afskedens time er komme.

HJEMREJSE

Vi vender hjem og skal 
integrere nye erkendelser og 
udvidede bevidsthed i vores 
hjemlige liv.

INTEGRERING

Vandring i Pyrenæerne.

”Opstigningen

ad bjerget er en vej,

hvis endemål ligger et sted

  iden rejsendes eget indre.”

Skilt på besøgscentret ved

Nationalparken hvor 

vi vandrer.

DAG 

08

På vej ned fra den franske grænse.



VIL DU MED TIL 
PYRENÆERNE?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om denne eller andre af vores rejse.. Find
yderligere oplysninger og se vores film på vores 
hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig rejsen 
og se, hvornår vi afholder vores  informations- 
og inspirationsmøder.

SE FLERE REJSER PÅ HJEMMESIDEN 

RASMUSSENTRAVEL.DK

Førslev Gl. Mølle // Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev // Telefon 21 72 44 56 // he@rasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk


