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Grrrrr... Kom tæt på løverne i Sydafrika 

REJSER 
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SÅ ER DER FEST. Dansende bahiakvinder i traditionelle hvide kjoler Halskæderne symboliserer den enkeltes tilhorsforhold til orixaén (arketypen). Pomba Cira er f eks sort-rød 

Gud er brasilianer 
Det kan sagtens lade sig gøre at opleve 

candombléfesterne i Bahia, selv om man er på 

farten med to små børn. For brasilianerne er 

hjælpsomme og gæstfrie - og passer gerne børn. 

Tekst og foto: Henrik Køhler 

V entilatoren tummer 
monotont fire. lide til si-

ile og .-rudel hvert femte M 
kund et Livgivende pust forbi 
engen, hvor vi forgæves for 

gøger at falde i søvn pi de 
umulige, tynde syntetiske 
madrasser og <le ivedige 
tammenkrøllede lagener. 
Børnene vågner igen og igen 
og drikker litervis al vand 
Deres vssskebehov er tilsyns 
l idende uendeligt hel I .'<() 
i raden fugtig varme 

ridsforskellen gør, al de 
vågner klokken 6 OQ Bl ar 
det morgeni (dem alt om 
middagssøvn det tørgøi 
hornene og middagsheden 

for Min kone skælder ud, 
fordi jeg ikke har fortalt, al 
det er umuligt at overleve 
varmen med to sina horn her 
i den brasilianske nøjsom 
mer. 

Således begynder tre må
neders forøldreorUn i Brasi
lien for undertegnede, min 
kone. Josefine p i 1 1 main 
der og (Ihvia på •'* år. 

Vi befinder OS i Salvador i 
staten Hahia, der er lidt stor 
re end Frankr ig og ifølge 
brasilianerne selve landets 
i.ei Hele M7 procent al be 

folkningen er direkte efter
kommere al de ea fire mi l l i 
oner negBI laver, der blev 
fragtet herover Ira Vestafri
ka 

Byen, dei hai fire million 
er indbyggere, ar et fascine

rende skue af afrikansk kul
tur. De hundredvis af kirker 
og andre bygninger er udfort 
i svulstig barok stil og er for 
en betragtelig dels vedkom
mende i voldsomt forfald 
med huske og små træer, der 
vokser ud al tomme vinduer 
og døråbninger 

Dag og nat Uldes gadorne i 
l 'elounnho det historiske 
cent rum med axé-tromme 
rytmer* fra omvandrende 
musikgrupper Man finder 
her- et væld af musikscener, 
t romme .>g danseskoler 
saml capoeiraskoler, Det sul 
sle er en afro hrasdiansk 
kampsport en form for he 
hssndighedskarate, hvor 
man ikke rammer modstan
deren 

BahJa Br en smeltedigel af 
de sak,tldt afro brasilianske 
religioner candomhle og nm 
iianda Vestafrikanske stam-
merøligioner bløv af slaverne 
bragt l' l den ny verden, hvor 
de blev blandet med katoli-
i i men og de katolske helge 
lier Delte sidste tor at t i l 

tille laveherrel Ile 
Her i hovedstaden Salva-

doi de todos os Santos (Alle 

Helgeners By) l inder man 
tusindvis af terreioi tem
pler, som er udgangspunkt 
for candombléfesterne, PI 
bestemte ugedage genlyder 
byens favelat slumkvarte 
rer af gentagne (Iron fra 
knaldfyrværkeri , nar gudei 
ne skal kalde- frem og inten 
ilteten skærpes, 

Kn fo r rygende fest 
Vort første bekendtskab med 
en candombléfest foregåi i 
en lavela 20 minutters kor 
sel fra vort hjem. Da vi stiger 
ud af minibussen, undei stre 
ger guiden, at dette er et om
råde, hvor man ikke kan t.er 
de pa egen hand som turist. 
Det tror vi pa. for SøK DOI 
gadebelysningen nærmest ør 
ikke eksisterende, kan vi sø, 
at her er ekstremt fatt igt. Og 
man finder sikkert ikke | n 
hvid person i miles oinkred -
Vi ar hdt skeptiske i forhold 
til det forestående show og 
Usikre pa, om det er et setup 
for Uiristel I ler tagci si 
imidlert id grundigt foj] 

Tcrreioet maler ca 7 gan 
ge 12 meter og cl ahent ti l de 
lo sider Loftet el helt dæk 

ket af tynde hvide plastik
str imler, der bevæger sig 
som et helt ocean, nar en l in
se af og t i l sniger sig ind i 
lokalet. Udsmykningen, der 
har stået på i dagevis, er 
overvældende. I hjørnet er 
placeret et kæmpemæssigt 
alter med uendelige mæng 
der al tropiske frugter, der 
omkranser cdbocloen india 
nerfigurcn der er hoved 
personen i altenelis fest 

På nær fire mandlige mu
sikere er alle de deltagende 
kvinder, som er khedt i store 
hvide kjoler godt udstoppet 
med pap og stivelse for at 
holde den imponerende 
form Faktisk fungerer I,el 
lesskahet her tor mange 
kvinder som el fristød i et el
lers mandsdomineret am 
lund I tcrreioel har hver 
person sin specifikke rolle 
Mae </<• Santoen andemode 
ren tellei åndefaderen) er 
øveret i hierarkiet. Og del er 
hende, der er ansvarlig for, 
ai ceremonien a/Vikles efter 
'orskrifterne 

Første del fol i'i,i 
tivt roligt tempo "g lydni 
veau Mit medbragte kamera 

og bandoptager kalder nede 
fra tasken. De vil frygtel ig 
gerne op og registrere dette 
sceneri, men det lader sig ik
ke gere uden at vække op 
sigt, og vi er blevet instrue
ret i, at det er forbudt at op
tage billede "g lyd F.ftei en 
god t ime må vi ud og stnek-
ke benene i den første pause 
Mange andre af de 40-60 t i l 
skuere t rakke r ud pa den l i l 
le plads foran bygningen, der 
kun er oplyst af det udstrøm
mende lys fra lokalet 

.lorden er tnurslcnslarvct 
rod og Støvet, indt i l en regn
byge sender os retur t i l test 
lokalet Men hov' De hvide 
havestole el' nu fyldt t i l sid 
ste plads F rakke halvstore 
børn hat okkuperet hver og 
en De godt 10(1 kl . vi har 
betalt. gælder nu for en stå
plads, langt væk fra danse 
gulvet 

.leg beslutter mig tor at be 
nvtte lejligheden til at place 
re mig midt i hegivenhedei 
nøs c(i i l i urn sammen med 
de lokale Kt godt valg Som 
altenen -ki lder hem. laldei 
enkelte al de dansende i 
trance i takt med at klap. 

sang og trommeakkompag-
nement tager t i l . Stemnin
gen er på kogepunktet tak
ket være indlevelsen fra de 
mange ti lskuere Det er 
umuligt ikke at lade sig rive 
mød. 

Som det går allerbedst, får 
vi et v ink om, at nogle af vo
res tunstkollegaer vil tilbage 
t i l hotellet Klokken er kun 
23.15 natten er alt for ung 

men vi ma hellere følge 
med hm hvem ved, hvornår 
næste mulighed byder sig 
Festen hei fortsætter med 
garanti t i l den lyse morgen 

Tilbage pa vores nulstjer 
nede hotel kan vi konstatere. 
at børnepasningen har fun
geret perfekt Hotelmor N'al 
\, i tilbyde) uopfordret at pas
se børnene igen 

S o r t m a g i 

Kt par uger senere bøfinder 
vi os pa øen Itapai ica godt lo 
timers rejse fra Salvador. 1 
vores søgen citer en oplevet 
SØ, der kan matche den for 
uge, spørger jag laxat hauflo 
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Spar 5 mill. kr. på sommerrejsen! 
Star Tours sommerkatalog 2003 er allerede udkommet med over 100 solrige rejsemål og hele 14 spændende 
nyheder næste sommer bl.a. græske Thassos og dejlige Marmaris i Tyrkiet. 

Bestil rejsen nu - det betaler sig fordi: 

/ Vi har nedsat prisen på hver 4. rejse - i alt her vi nedsat rejser for 5 millioner kr. 
/ Du kan få Dig-og-mig rabat på op til kr. 500,- pr. person / Børnene rejser med til 1/2 pris til masser af rejsemål 

< ^ j * W y Sldi lour blev kar« t til Djivnidrks bsdit* chsrUidrrangsr ved Udiuih li »vol Award 2002 \ 

BESTIL SOMMERFERIEN NU! 

Ring på te le fon 70 10 10 50 eller klik ind pa www.s tar tour .dk 

Best i l et grat is sommerka ta log døgnet rund t p i t l f . 38 38 28 07 \ , ø / StarTour 

http://www.startour.dk


4. sektion - Fredag 1 november 2002 V I R E J S E R POLITIKEN 

R e d a k t ø r Marianne (>rnm 

J o u r h a v e n d e Karon Man i ' Hulk 
I-aymit | y r Hulow 
r. i . toM : t :H7 26 97 
Fax 33 11 24 10 
F-mail vi.reiMr@pol.dk 
Annoncer Telefon 33 47 12 05 
Fax: 38 14 Hf, 15 

V I R E J S E R 

Så fint som i gamle dage 
Pride of Britain er en kød« af country houæa, 
som nu ti lbyder gæsterne at kombinere I re 
overnatninger på forskellige country houses 
med leje af en klassisk b i l , nogle i veleranklas 
sen. t i l at kore rundt mellem de fine gamle 
overnatningssteder, der ofte har mindst 300 11 
på bagen Milerne kan 1)1 a være Aston Mar t in . 
IVt r an . Bentley, Porche eller maske en Jaguar, 
som den inspector Morse korer i Prisen for en 
bil som Morses .Jaguar og tre overnatninger pfl 
eksempelvis la>wtrenchard Manor fra 1700-
tallet i Devon vil koste omkr ing 1.000 pund (ca 
12 000 kr. i for to personer, men så er der også 
inkluderet morgenmad og to middage i arran
gementet l „es mere på www prideohVitatnho 
teis com i njor i 

Billige fly til Stockholm 
Det svenske lavpris flyselskab Goodjel vil nu t i l 
at give SAS konkurrence pa ruten mellem Ko 
benhavn og Stockholm, hvor kunderne tilbydes 
bi l letter t i l omkr ing det halve af SAS' Der liv 
ves dog kun mellem Malmo og Stockholm, men 
med i prisen på de knap 2.000 kr for en retur 
lullet er bustransport fra Kobenhavns centrum 
t i l og fra lufthavnen ved Malmo Der bliver syv 
daglige afgange i begge retninger (njor) 

Øh ... Kairo eller Cairo? 
Der er netop åbnet en ordbog pa nettet med 
navnene pa alverdens lande, hvor man kan fin
de frem t i l den rigtige stavemåde pa de for 
skellige geografiske områder. Adressen er 
ht tp: WWW.at-rqjæ-er-at-leve.dk. navne lande-
navne h tm (njor) 

Ny forbindelse til Oregon 
Lufthansa, der sammen med SAS er med i Star 
All iance, har åbnet en direkte forbindelse mel
lem Frankfurt og Portland i Oregon. USA. Det 
er den eneste direkte rute mellem Oregon og 
Europa. Oregon er den 10. storste stal i USA, 
Og der er en stor high-lech-mdustri med om 
knug 70(100 ansatte i Portland, som også kan 
byde på en prægtig natur med en masse fr i 
luftsakt ivi teter, bl a jagt. fiskeri, r idning, I rek 
k ing og river raft ing (njor) 

'Naboen' var for overvægtig 
En kvindelig bri t isk flypassager har laet en er 
statning pa 160.000 kr. af luftfartsselskabet 
Virgin At lant ic for de skader, hun pådrog sig 
på en f lyvning mellem London og Los Angeles, 
da hun blev mast af en Stærkt overvægtig pas 
^.ager i nabosa'det pa okonomiklassen. Flyet 
var ivldt t i l Mdste plads, og den 63-årige Bar 
bara I lewaon havde uheldigv is fået et sæde ved 
siden al en tå stor amerikaner, at den pågæl 
ilende kun kunne klemme sig ned i stolen ved 
at t række armlænet op mod Barbara Hewaon, 
om delf in matte flyve lun-n nærmest som ind 

Illaden I en sandwich. 
Selvom hun jævnligt rejste sig op og spadse

rede en del rundt i flyet, følte hun smerter ved 
ankomst en t i l Los Angeles, hvor en læge kunne 
konstatere, at hun havde pådraget sig bade en 
blodprop i hånden og iskias under den kompi i 
melede flyvetur Virgin siger, at luftfartssel
skabet indgik et fr ivi l l igt forl ig om at betale 
erstatningen t i l den uheldige passager og lie 
klager episoden Normalt kræver v i , at passa
gerer, der er for tvkke ti l at kunne være i el 
Bæde, bestiller og betaler for to søder, men 
denne passager havde bestilt sin billet pr tele 
Ion og ikke -agt noget om bagdelen.-- mal og 
flyet var altså propfyldt . forklarer en tals 
mand for luftfartsselskabet (njor) 

Jersey under besættelsen 
Jersej hai t iet en n\ tur is tat t rakt ion i form af 
et museum, der fortr insvis er baseret pact un 
derjordisk tyak mil i tærhospital fra Anden Ver 
denskrig, da øen var besat al Hit lers tropper 
Hospitalet blev bygget al krigsfanger fra be 
•atie europæiske lande, og de yngste var ikke 
mere end 1 I ar Da krigen sluttede, var byg 
genet endnu ikke helt færdigt eg har derfor 
aldrig fungeret som hospital Hospitalet ei i 
ledes et museum om selve byggeriet ug. livet pa 
Jersey under besættelsen, der var en hård tal 
for oboerne, mens besættelsestropperne nær 
mest folte. de val pa ferie Den eneste alvorligt 

nede tvske soldat var en ikke alt for klog fæl 
ter, der en bragende klat tommerdag havde 
imurt Itg ind i -\ inefedt ug lagt sig i selen for at 
blive solbrændt Det ble> han så rigeligt, al ban 
fik alvorlige forbrændinger Injori 

Billige hoteller på Bali 
Bombeattentatet der for nylig kostede flere 
end IHO menneskeliv pa Mali. har v.eiol en ka 
tastrole foi landet« tur is t industr i Men den lai 
nu hjælp hade indefra og udefra i loisogel pa al 
lokke tu l i stel ni ' tilbage tU ØM 30 le|sehureaii 
er i f aman M M nennal l ender omkr ing 
MQ.000 tur ister t i l Hali pa ai plan li.u alimo 
del Undels udei ir igsiniuisiei om at ha-ve hu 
buddet mod at taiwanerne i <-| < i pa lene p., 
Mali De lauder dog modstand II a Taiwans tu 
r is t l l l l l l is lenuin del hahel al liere vil holde 
deres lene i hjemlandet Hotellerne pil Mali hal 

II tomme siden attentatet u nu 
hai de sal priserne gevaldigt lied f le re lem 

møde hoteller giver op t i l 70 pet rabat lait 
20 I le feil lbljeil iede lielellei hal loi I lden be 
i tilehge prisnedbu-ltelsi-i Ogøjøt nationale lu l l 
lal laselskah ( iaruda Indonesia og andie lokali 
luftlart»nclnkaber, bl a Merpal l Airl ines, bebu 
dei også .store prisnedsættelse! I.andet« oko 
nol i l l ininister foreslår, at man lægger en ræk 
k e a f l a i i d e t » i i i i ' i . i i ' niødei ogkongn . i pa 
Mali i den kommende l id tor al vise, al dei 

4 s ikkert sted in jo i i ^ 

Fornøjelig forretningsrejse Inge Troest Foto Finn Frandsen 

INGEN SLINGER I VALSEN. Danske 
Umates har designet en losning, så du let 
og praktisk kan have den bærbare compu
ter med på forretningsrejse. I al sin enkel
hed går det nye patent ud på, at compu
tertasken spændes fast på kufferten med 
to stropper i siderne. Roller Caddy har 
massive nylonhjul med kuglelejer af stål, 
der gør den let at manøvrere rundt med, 
og kan med målene 54 cm x 40 cm x 22 
cm medtages om bord på flyet som hånd
bagage. Teleskophandtaget er længere end 
normalt og har to længdeindstillinger. Ind
vendig er den udstyret med masser af 
rum, der holder styr på både tøj og rejse
dokumenter samt en toilettaske, der kan 
hænges op, når du ankommer til hotellet. 
Det hele kan låses inde med en kodelås. 
Udvendig skorter det heller ikke på lom
mer, så du kan have billetter og pas lige 
ved hånden. Kufferten fås i sort nylon med 
vægten 5,1 kg og i sort læder med vægten 
6,2 kg. Computertasken måler 33cm x 42 
cm x 11 cm og fås ligeledes i sort nylon 
eller læder. Den samlede pris er i nylon: 
2.118.75 kr og i læder: 2 868,75 kr. Fra 
Umates A/S tlf. 70 22 70 05. Nærmeste 
forhandler kan ses pa www.umates.com. 

HALLØJ I ÆTEREN. Hvem siger, at videoen tog livet af radiostjernen? 
Der laves heldigvis stadig radioprogrammer, der er værd at lytte til. Stil 
ind på din favoritstation og få smurt øregangene med radioen til 50 kr. 
i rejsestørrelse, der fås hos Donn Ya Doll, Istedgade 55, Kbh. V. Tlf. 33 
22 66 35. 

TONEANGIVENDE WORKOUT. Der er ingen undskyldning for 
ikke at holde sig i form, heller ikke når du er ude at rejse. Med 
håndvægten til 35 kr. bliver det tilmed sjovt, den har nemlig ind
bygget musikanlæg, der aktiveres ved bevægelse. Udformet i 
plastik vejer den næsten intet at have med på tur, den fyldes 
nemlig først med vand, når den skal bruges Fås med en volu
men på en eller to liter hos Donn Ya Doll, Istedgade 55, Kbh. V. 
Tlf 33 22 66 35 

REJSEHOLDET. 
Medbring dit eget 
rejsekontor til 85 kr. 
så er du klar til at 
håndtere alle sager, 
der uforvarende lan
der på dit skrivebord, 
selv når du er langt 
væk fra vante omgi
velser. Æsken inde
holder saks, clipsma
skine med ekstra 
clips, hulmaskine, ta
peholder, tre små pa
pirklemmer samt hob
bykniv. Fra Donn Ya 
Doll, Istedgade 55, 
Kbh V. Tlf 33 22 66 
35. 

Gud er 

Salvador 

I tapar ica 

ode 
Janeiro 

Kor tsat f r a f o r s i d e n 

ren, hvordan det forholder 
sig med eandoiiihlelester her 
pa øen. Det er der r igtig me
get af, siger han og ser let
tere fornærmet ud. idet han 
peger på en amulet, som 
hænger ned fra instrument 

brættet Øen er faktisk 
kendt for en sierlig stærk ud
gave al candomblé, tilføjer 
han 

l'a vej op t i l nordøen 
standser den lille mand et 
par gange og forhorer sig hos 
bekendte om en kommende 
candombléfest Resultatet 
bliver, at vi sætter kone og 
horn af pa en dejlig sand
strand med palmer og alt ing 
og korer ad unå snørklede 
grusveje op pa loppen af oen 
n i Bella Vista templet 

Udsigten herfra er heil 
fantastisk Hele tempelom
rådet er omkranset al en 
knap to meler ho| min . og da 
vi åbner den tunge røde jern
dør, som forer ind ti l omra 
det, bliver Vi modi al et alter 
med djævleflgurer med tre
fork, stearinlys og tydelige 

sier af ofrede hon 
Midt pa den store åbne 

plads kommer en boj 
sort mand pa c:i 55 ar 

08 i mode med en tein 
^ melig skeptisk a t t i tu -

le Man forklarer 
al del faktisk er en 
begravelse, de skal 

foretage, og at han 
r kommet fra Klo for 

ii hjælpe med ii 11 In 
onkel sendt hinsides 

l'a mit spørgsmål, om ai 
rallgeinelilet el ol le l i t l lgt , 
•vårøl han tovende men he 

kræilende Han tilføjer, at 
delle ikke hal nneet med 
i andomblé at gøre I 'et øi 
Culto' kul t , siger lian -leg 
altalei med ihau l lo ien al 
han henter os om al len og 
kerer os herop 

Senere samme dag er vi in 
v lieret pa pi/./a hos vores 
nyø argentinske bedstemor 
Og hendes Søn, der driver 
den pnUIKUJa pensionat 
'. i bol pa \ o i t lise hjem llg-
gei midt I det som hrasilia 
neme kalder milium d i n 
atlantiske regnskov Hei . i 
velvoksne skildpaddei 
børnene leger med, og mi l l i 
oner al myg " in natten som 

BØRNEPASNING. Olivia og Jcsefme flankeret af mormor' og hotelmor Nalva De to damer spurgte selv, om ikke 
skulle passe børnene, sa forældrene kunne ga i byen 

nødvendiggør brug al moski
tonet og myggeforskrækker i 
form al en gron spiral, man 
antænder Men tilbage ti l 
festtøjet: Diskussionen gar 
pa, om det tøj, vi kan finde i 
rygsækken, er hvidt nok 

De to argentinere, dør jo er 
t i l f lyt tere, har ikke helt tjek 
på tradi tu rne. sa de rui 
ger t i l en bekendt, som jeg 
lai i roret I lar du bort om 
voodoo? . begynder han 

I ler heddet døt baba og er 
sort magi, hvor man begivei 
sig af med at kaste let ichei 
forbandelser pa folk Man 
kan opleve en klædedri i 
danse, uden at dør er noj en 
indeni l iv- anden er dør 
Dine øjne \ il simpelthen ikke 
11 o, hvad de »r , Deltagerne i 
begravelsen har i m u n sig 
med beskyttende olie, a de 
dårlige åndei ikke kan træn 
ge nul i dem, men det har I 
ikke Der er en megel nega 
tiv energi, -om inlet h ir med 
candomblé al gire 

Manden i telefoni n lort 
a l l e i Der ei e i min 

rundt om hele området Og 
del bliver holdl Sjjø med, at 
ingen forlader stedet hu 11 
rellioiueli ei slut ved M l) I l 
døn om morgenen fordi man 
•neiiei al ånderne følger 
mød I skal ikke tage der 
op' 

Kfter delte vink med en 
vognstang dropper vi natui 
ligvis altenens udllugt og 
pakket det næsten hvide tøj 
Hjød I bagagen Igen VI U>l lj\ 

ke overlade hornene t i l lud 
Btemor' en hel nat, ellers 
havde vi ikke kunnet modstå 
fristelsen t i l at fa denne op 
levelae med. 

D e n l i g g e n d e m å n e 
Og hvordan er del så egent 
lie, at rejse med to sma horn i 
ei ulandsområde' I let er pa 
en gang frygtelig besværligt 
og heli fantastisk: Besvær
ligt nar lillesøster stoppet 
ulækre t ing. som hun finder 
på guKet, i munden, og man 
aldrig finner barnestole i p i l 
-ale hjem ellei pa reslaii 
ranter Kiler nar der skal 
skiltes ble pa el lo rke l l Ilds-
punkt 'og hvornår er sådan 
et tidspunkt rigtigt!) Kiler 
nar klapvognen mister hjul 
elle] aksel lur tredje eller 
fjerde gang og skal pa lul 
Væi ksled 

all ei r igtig dejligt, nar 
man har fundet et skont i ted 
at bo og skal i gang med at 
lære området ai kende Kiler 
nål en- datter, der netop er 
Ivldt fire koel op pa natte 
himlen og udbryder Kar, 
hvorfor ligger manen ned 
her i Brbsilien?' Det er 

s to i t ' (syd for ækvator ligger 
manen ned som er, luengeko 
jeJ 

En gang om ugen veksler 
vi penge, og sa kan vi ellers 
hundrøde procent styre vo 
n tilværelse selv Vi har ro 

elvorn mange dage gat-
med småting, for her er mas 
ser al tid at tage al Kolk er 
hjælpsomme og gæstfrie, og 
vore horn bh ver af kv inderne 

betragtet med afgrundsdyb 
beundring Og bliver leget 
med al store fjollede voksne 
mænd. Det skal også med, at 
Brasilien er del ideelle sted 
at tage pa kurophold, hvis 
man har behov for al blive 
udfordret pa sin rationelle 

adfærd og punktlighed 
Ainanlia 11 morgen I meiita 
Ilteten er lov 

Ki ler en rejse som denne 
føler v i n - ni rolig beriget og 
føler, at vi har faet en stor 
gave en gave, som vi håber, 
al andre også ville give sig 

for eo t ing er vis Deus 
e luasileiro (hu l er hrasilia 
l i e l 

Værd at vide inden afrejse 
Vøjr: Dagtemperaturer på ca 30 grader t n anelse køligere i perioden juni 
september 

Valuta/pr isn iveau t n real er ca 2 kr Prisniveau ca 30 50 procent af det 
danske 

Visa/papirør : Ikke nødvendigt tor danske statsborgere 

Vøjen de r t i l : SA5 og IAP (Portugal) Brasilianske Vang flyver direkte Luro 
pa Salvador 

Vaccinat ioner: Gul føbøf og havrtx (mod leverbetændelse) 

Skik Og b rug : De lokale lejsehureauer tilbyder guidede landombleture 
Pris Godt 100 kr 

mailto:vi.reiMr@pol.dk
http://WWW.at-rqj�-er-at-leve.dk
http://www.umates.com

