
Brasilien
Start: 2007-01-03  Slut: 2007-01-29  Resenärer: Henrik och Ingeborg

Jag (Henrik) och Ingeborg ger oss iväg till Brasilen för att Surfa, bada, dyka i Buzios och en tur till Rio för att
shoppa, dansa och flyga hängflyg. 

Valda resmål
Rio de Janeiro
Göteborg
Oslo



2007-01-03 13:11  Landvetter eller ...., Göteborg, Sverige
Resan börjar
Stressande försöker vi packa det sista innan vi tar flygbussen ut till Landvetter. Nerverna var på helspänn och
då kommer första funderingen. Var det verkligen Landvetter vi skulle flyga ifrån? Var (GOT) landvetter eller
Säve flygplatsen.
Hmmm...  Men som vanligt ororar man sig lite för mycket. Det var rätt plats och vi kom iväg i tid. 
Bojan köpte lite parfym på planet som plastades in och gav tulltjänstemännen mycket huvudbry hela vägen till
Rio.

Vi mellanlandade i Bryssel för att flyga vidare till Lisabon och bodde över på ett hotell. Vi hade fått
instruktionerna att vi skulle bli upphämtade på flygplatsen men ingen ville kännas vid oss. Strandsatta redan
efter bara ett par timmars resa :-(
Men med lite spring fram och tillbaka mellan de olika diskarna fick vi tillslut skjuts till vårat hotell.
Det blev en god middag, portugisisk risotto,  och tidigt till säng.

Från: Steve (stefan.bergsten@cadcraft.se) 2007-01-05 13:22
Så nu är ni alltså i Rio?

Hur är vädret det är väl inte så varmt och skönt och soligt va??? .......



2007-01-04 13:20  Lissabon - Rio - Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Resan över det stora havet
Från Lissabon kom vi iväg med en halvtimmes försening. Vi flög med en Airbus 340 som tar 274 personer. Med
dem satt vi och trängdes i över 10 timmar. 

I Rio blev vi uppmötta precis som lovat och fick en skumpig minibussresa igenom det nattsvarta brasilianska
landskapet.
Som sällskap hade vi 5 ryssar som inte kunde varken ett ord engelska eller portugisiska men hotade och skrek på
våran stackars chaufför. Det var höja och sänka värmen om vart annat.

Vi blev dock bra vän med chauffören som bjöd oss på kaffe. 

Vädret var precis som utlovat. Regn !! :-(
Det kändes dock som man kom in i ett växthus så fort vi lämnat flygplanet.

Från: Putte B (patrik.borgenhard@cadcraft.se) 2007-01-05 13:22
Jihaa, kul att höra ifrån er!
Vi saknar fina häftiga grymma bilder!!!
Hoppas iaf att ni har det riktigt bra och alldeles för varmt.
/Putte B, Skara

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-05 23:07
Ryssar... de gjorde ju livet surt för de franska monetörerna med... kan glädja er med att det regnar här i GBG
med idag, ovanligt va :-)



2007-01-05 13:18  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Första dagen i Buzios
Vi bor på ett jätte mysigt bungalow-liknade hotell mitt i Centrum och en minuts gångväg från havet. 
Frukosten var kanon. Färska exotiska frukter, bröd, juice och pålägg.

Tyvärr regnade det lite när vi påbörjade vår sightseeing i byn men efter ett par timmar sken solen. Vi har
pratat med dykcentret och ska dyka lite senare. 

Vi tog många fina foton på väg till en av de många badstränderna. Trots att vi försökte skydda vår kamera från
havet med vår nyinköpta vattentäta säkerhetspåse fick den sig en liten kallsup. Vi får se om den överlever. Nu
använder vi Bojans antika analoga kamera. :-)

På kvällen drack vi Caiprinha och shoppade. Den lilla byn myllrade av folk, musik och oranga handukar. 

Kvällen avslutades med 2 parti schack och ett par drinkar till i hotellbaren.

Från: Kjell&Elisabeth (minoprep@telia.com) 2007-01-06 13:35
Hej på Er!
Det låter, som Ni har trevligt.
Här är bara arbete, både Bella och Fabian är här.

Sköt om Er
Fille/Eje

Från: Stefan Bergsten (stefan.bergsten@cadcraft.se) 2007-01-06 14:21
Hej igen. Skönt att höra att ni mår bra. På aftonbladet.se varnar de just nu för en rån-våg i Rio. Många svenskar
har blivit rånade på väg från flygplatsen så ta det lite varligt!!!

En bra grundregel som jag brukar hålla mig till är:

Om det blir bråk är inte jag den som springer iväg sist.

Kramar Stefan.

Från: Kerstin (kerstin.andersen@hos.sandnet.se) 2007-01-06 17:27
Hej! Vilket härligt liv ni för! Här är det lite vitt på marken idag. Vi har varit på den traditionella
trettondagsjazzen!

Från: Lammis  (gunner2522@hotmail.com) 2007-01-07 18:01
Tjenare 

Ha en bra resa och glöm inte att köpa knäskydd. Surfning är farliga grejer :) 

Nike out 



2007-01-06 20:28  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Andra dagen i Buzios
Idag strosade vi runt lite på förmiddagen och pratade med turistinformationen. Det verkar bli besvärligt för oss
att komma till Nationalparken vi skulle vilja besöka. Man får inte lämna citygränsen med hyrbil och
informationen trodde inte det ens var öppet, hmmm. Vi hittade en liten resebyrå som ska ta oss till en trekking
där vi ska få se vilda djur och natur. Dagen vet vi inte ännu!

På eftermiddagen beslöt vi oss för att gå in till "surf-stranden", det såg inte så långt ut på kartan och det var
det inte heller men...det fanns inte trotoarer hela sträckan och trafiken var förfärlig. Det slutade med att
Bojan fick magont och vi var helt slut och blev upplockade av det lokala minibussbolaget på gatan, nästan
framme i Geriba (surfstranden).

På kvällen gick vi en promenad längs stranden och plockade sjöborrar, som Bojan glömde i väskan över
natten...luktade gott imorse vill jag lova...sedan shoppade vi och åt Lasagne och pasta, mums.



2007-01-07 20:40  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Söndag i Buzios med solsolsol!!!
Vi vakade som vanligt 07.30 och var först i frukostrestaurangen!
När vi var på plats igen på hotellrummet ringde det på telefonen. Det var från resebyrån. Imorgon måndag ska
vi på trekking tur hela dagen. På väg till resebyrån passade vi på att filma lite av omgivningen eftersom det
bara är vi och städarna på gatorna före klockan 12.00.

Väderprognosen lovade regnregnregn men ack nej, strålande solsken och vi hoppade på en buss som skulle ta
oss till Geriba-stranden, men vi kom inte till surfstranden den här gången heller...chauffören släppte av de
andra passagerarna på en jättefin strand så vi beslöt oss för att också gå av. Men mer än två timmar på
stranden var vansinne så vi gick hem och solade vid poolen efter att ha njutit av en fruktdrink/smoothie och en
hamburgare på vårt nya favoritställe. Vi förstår oftast inte vad vi beställer men vi gissar glatt :-)

Nu ska vi äta kvällsmat och en sådan där mjukglass doppad i choklad som fanns i Sverige för några år sedan,
antagligen kommer vi få ligga i sängen med magont efteråt så planerna för dagen tar slut där...

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-07 21:18
Ahaa... låter ju som ni lider där ner. Varför få sand i byxorna och solsveda när man kan ha kul med att gå till
jobbet i regnet och blåsten. Ska bli sååå kul... NOT! :-)

Från: Kerstin (kerstin.andersen@hos.sandnet.se) 2007-01-07 21:25
Hej igen! Det är jättekul med resedagboken, jag väntar så varje dag! Vi undrar bara hur ni gör - skriver ni via
mobil eller på hotellets dator?
Och så det där med glassen - glass är nog det farligaste (och så vatten förstås) när man är utomlands, så passa
er noga för magsjuka. För rolgiare än så kan ni säkert ha!!!
Kram Mamma

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-07 22:21
Geribá Beach

Wonderful open beach, frequented by many beautiful and famous people. Perfect for practicing sports like
surf, moreyboogie and windsurf. 
Så står det i broschyren. Bilden visar en fiiin lååång strand (nästan som Strandbaden fast inte!) Ha det så
trevligt! Hälsn. Pappa     

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-07 22:22
Geribá Beach

Wonderful open beach, frequented by many beautiful and famous people. Perfect for practicing sports like
surf, moreyboogie and windsurf. 
Så står det i broschyren. Bilden visar en fiiin lååång strand (nästan som Strandbaden fast inte!) Ha det så
trevligt! Hälsn. Pappa     



Från: Gunnar (gunnar.buason@home.se) 2007-01-07 22:34
Hejsansvejsan,

Väntar med spänning efter lite bilder. Ha det så gött i värmen!

Hälsningar från ett härligt mörkt och kallt Sverige
/G

Från: Bella (isabella.helge@partille.se) 2007-01-08 19:00
Är inte alls avis!! Ni verkar verkar ha det helt fantastiskt.. Sitter här i regnet o kylan o jobbar :O(
Ha det toppen o njut ordentligt!

Kramar

Från: Morgan (morgan.ohlsson@cadcraft.se) 2007-01-09 15:24
Kan maila mig lösenord på dina scrip til Kellve och Skandia Elevator.
Hoppas ni har det bra!

Från: TobbeMarran 2007-01-09 16:56
Hej på er!
Jag vet att ni har det jätte trist där nere.....med regn å jordbävningar å snöstormar!!!

För vi har ju inte fått sett några kort från er som visar hur härligt ni har det...

Mvh Tobbe & Marion



2007-01-08 21:46  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Galna, bakfulla Italienare och vattenfall
Det blev en tidig morgon, 08.30, eftersom vi skulle ut på äventyr men de som skulle plocka upp oss var över 45
minuter sena. Anledningen var att de medresenärer som skulle med hade festat hela natten och vaknade först
när guiden hamrade på deras dörr. 

Vi åkte i cirka en timme och vid det laget hade våra två medresenärer vaknat till liv. Ett par trevliga men
halvgalna italienare. En riktig glidare som bara hade flipp-flopps på sig inför våran trekkingtur upp i bergen....

Första anhalten var en liten mysig lagun med ett fint vattenfall där vi badade och filmade lite. Obs. Inga
obscena saker. Vi klättrade upp till toppen på klippan och hoppa de 3 metrarna ner. På väg upp för klippan höll
bojan på att greppa en jättespindel. Som tur var hann den undan. :-) 

En halvtimme senare åkte vi vidare mot de större bergen.

Vi vandarade först ca 10 minuter och kom fram till en liten fors över en jätte hal klippa. Det var naturens egna
vattenrutschkana. Det var kanonskoj. Vi hade tyvärr inte videokameran med oss eftersom den gnällde på den
höga luftfuktigheten men en vanlig kamera och en vattensäker engångskamera hade vi så bilder kommer nog så
småningom.

Efter en fortsatt vandring på ca 30-60 minuter nådde vi toppen på vårt berg med ett stort fint vattenfall. Det
var jätteskoj att se italienaren med flipp-flopp ta sig uppför de leriga stigarna.

Det tog ytterligare en timme innan vi var nere igen och klockan tre fick vi en mycket efterlängtad lunch. Riktig
brasiliansk mat. Kött, kyckling, bönröra, ris och Cervejas mm.



2007-01-09 21:58  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Sönderbrända
Gårdagen bjöd på regn och åska men denna dagen började bättre med lätta slöjmoln. Vi gick på upptäcksfärd
till två nya stränder där vi drack färsk kockosnötsmjölk med sugrör nerstucken i nöten. Lunchen bestod av
färska majskolvar nere på stranden. Efter att ha hyrt bodyboards och surfat på vågorna kom vi hem röda som
kräftor, trots 30 i solskydd och ingen klarblå himmel.

Nu var vi precis nere för att hämta ut filmen från vårat vattenfallsäventyr men till vår förskräckelse hade den
blivit fuktskadad. Regn och hög luftfuktighet är orsaken. Som tur var knäppte vi dock ett tiotal bilder med den
vattensäkra engångskameran och filmade lite. Bilder kommer senare. 

Nu ska vi äta finmiddag på Birgittas restaurang.

Från: Stefen Bergsten (stefan.bergsten@cadcraft.se) 2007-01-10 08:16
Hallå där , skönt att höra att ni har det bra! (Nästan lite för bra ....) Här är det kolsvart, storm och regn så lite
längtar man ju bort kan jag erkänna.

Ha det gött!

Stefan

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-10 09:34
Hej.

Vad trevligt ni har det! Och fina bilder! 
Vi hade storm i natt men inget blåste sönder.
Hälsn. från m+p.

Från: Maja (m_snaar@hotmail.com) 2007-01-10 17:54
Hej på er! 

http://www.buziosonline.com.br/brigitta/


Gud vad skönt det låter! Här är det också fullt med galna italienare... Har hittat en underbar lägenhet i Florens
idag som jag bara måste ta..ska bara hitta ett jobb också! Ha det jätte bra, kram till alla jag känner!

Från: Eje & Fille (minoprep@telia.com) 2007-01-10 18:58
Hej!
Verkar inte som om våra svar gått fram, vi gör kanske fel? Låter som om ni har det alldeles underbart. Hoppas
vi lyckas denna gång. 
Kram

Från: Henrik och Ingeborg 2007-01-10 20:10
Tack för alla inlägg. Det är trevligt att ni följer våra små äventyr. Ni behöver inte vara oroliga för oss. vi är
försiktiga. Här i buzios är allt jätte lugnt.



2007-01-10 19:54  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Bakfulla kräftor
Vi åt en god middag med dålig service på Brigittas under gårdagskvällen. En stor tallrik med grillade godsaker
från havet. Räkor, kräftor, lax, havsaborre? och bläckfisk.

Efter det hamnade vi i hotellbaren och drack massor av caiprinhias med hotellpersonalen. 

Idag sov vi till klockan 3 med ett litet avbrott för frukost. Det är strålande sol ute men vi är för trötta och för
sönderbrända för att kunna utnyttja det fina vädret.

Från: Patrik B (patrik.borgenhard@cadcraft.se) 2007-01-11 07:31
Ajaj, ni börjar komma in i de rätta semester-takterna ser jag....gött!!
Kul att se lite bilder, ser verkligen skönt ut.
Må gott! //Putte B

Från: Kjell/Elisabeth (minoprep@telia.com) 2007-01-11 08:19
Mors, synd att alla mina små käcka meddelanden inte kom fram men nu kör vi vidare.
Hoppas Ni kommer igång igen, det låter fint att Ni hittar på saker hela tiden.
Sköt om Er/Fille

Från: Hagge (haglund@saxlund.se) 2007-01-11 10:52
Caipirinhas är nyttigt...mycket färsk lime:)
Och skrapa bilen slipper ni...

Mer och bättre bílder ;)

Simma lugnt!
//A



2007-01-11 22:12  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Surfning
Idag var vi återigen uppe med tuppen och tog en van-taxi till Geriba-beach...japp, den här gången kom vi fram.
Vi hade bokat surfningslektion på 2.5h dagen innan. Efter en kort teori/uppvärmning började vi försöka surfa.
Båda kom upp på brädorna och det var underbart med oj så jobbigt. När vi hade en timme på lektionen kvar var
vi helt slut och Bojan tappade en lins. Vi kommer åka tillbaka och prova igen nästa vecka!

Ikväll ska vi prova 'Brasiliansk thaimat'.

Spana in dom nya bilderna...

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-11 22:30
Ser fram emot att höra om alla tips av er sen innan vi åker på bra aktiviteter... Hagge kommer ju ner den 2-4
feb... han kan behöva tips inför Kuba med :D

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-11 22:37
Hej.
Roligt att läsa vad ni upplever. Det var inga nya bilder med nu!? (Tot. 9 bilder).
Nu har vi litt snö på gång!
Hälsn. m+p.



Från: Henrik och Ingeborg 2007-01-11 22:59
Oj. vad snabba ni är. vi håller precis på att lägga upp alla bilder och nu är vi klara

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-11 23:01
Ja va fan tror du... kvällens höjdpunkt är ju att läsa om er som har semester :D

Från: Kjell (minoprep@telia.com) 2007-01-11 23:37
Hej igen: hemsket fina bilder men Ni får göra något åt den röda färgen Ni har och Bojans fräknar

Sköt om Er/Fille

Från: Patrik B (patrik.borgenhard@cadcraft.se) 2007-01-12 07:35
En gammal vindsurfare blir inte alls avundsjuk................

Från: Kerstin (kerstin.andersen@hos.sandnet.se) 2007-01-12 08:37
Hej på er! Vilka härliga bilder! Verkar vara rena drömmen. Resedagboken är verkligen toppen. Det är så kul att
följa er, nästan som vi också var där!!
Här liknar det vinter - vi fick 5 cm snö i natt.
Ha det fortsatt bra - Kramar från mor och far

Från: Henrik och Ingeborg 2007-01-12 20:49
Våran kroppsfärg börjar nu övergå till en härligt brun nyans. Bojans fräknar går inte att göra något (det har jag
från dig, pappa :-)

Från: Henrik och Ingeborg 2007-01-12 20:50
Mac, har du behov av ett kamerahus till din ixus ? jag har ett över. Fungerar nog. Har aldrig testat det.

Från: Nike (gunner2522@hotmail.com) 2007-01-14 21:37
Vanligt folk jobbar och betalar skatt och vad f.. gör ni?!? Surfar! Vart är världen på väg!!!

Ha de gott 

Lammis 



2007-01-12 21:00  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
En dag på stranden
En dag med klarblå himmel och varmt som bara den.

Vi gick till en ny strand, en liten mysig med klippor omkring. Tyvärr var det rätt kallt i vattnet säkert bara 20
grader men å andra sidan var sanden säkert 60 grader. aj, aj.

Vi låg i och snorklade och vi såg en stor nakensnäcka. ca 10 cm lång och Bojan såg en suspekt fisk som liknade
en tångruska med gula piggar under.

Efter att ha grillat oss hela förmiddagen gick vi vidare hem till poolen och plaskade. Nu blir det en lugn kväll på
stan. 

Vi får sen när nästa gäng bilder kommer. Det slår hårt mot våran budget att framkalla till CD varje gång. 

Från: Fille & Eje (minoprep@telia.com) 2007-01-12 22:06
Jättefina bilder! Verkar som ni har det helt okey! Hoppas det funkar nu då vi svarar. Vi åker till Norrköping
imorgon, ifall ni inte får svar imorgon kväll. Sköt om er!
Kram

Från: Elin (elinfalck@yahoo.se) 2007-01-13 09:23
Hej vänner!
Ser väldigt härligt ut på bilderna! Ni har ju säkert hunnit bli grymma på surfing vid det här laget:)
Hoppas ni får klart och fint väder i Rio så ni kan njuta av utsikten! (passa på att mata de söta aporna på väg
upp till jesusstatyn)
Kramar Elin F



2007-01-13 22:34  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Mer surfning och en ny strand
Hello alla tell us how Yá doing...

Henrik pratade som en sydstatsbo hela morgonen. Kanske pga sina nya rastaman-byxor och att vi skulle surfa
idag. Sagt och gjort, vi åkte till Geriba och hyrde bräder och våtdräkter på förmiddagen. Vågorna var mindre än
sist men vi fick öva på vår paddlingsteknik och att stå upp på mindre vågor. Har vi lyckats spara pengar blir det
nog en fortsättningskurs nästa vecka. Ojojoj vad hungrig man blir av surfning! Vi gick bort till en ny strand och
beställde in mat. Medan vi väntade tog vi en öl. Efter en halvtimme ännu en, men ingen mat kom. Grillen var
visst inte riktigt varm. Bojan dealade till sig ännu en öl (det var 600ml) gratis för att vi fick vänta så länge.
Maten var grillat inte identifierat kött, men alla hundar som sprang runt på stranden verkade vara kvar även när
vi gick därifrån :-)
...fisk och kyckling(tror vi).

Nu ska vi fortsätta dricka öl efter att ha gjort ett uppehåll på 5h. Imorgon ska vi på båtutfärd.

See Yá

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-14 09:14
Hej.
Trevligt med era brev. Nu är det storm med orkanbyar på vestkusten-Gbg! Stormen kommer hit i em-natt! Med
snö!! BUUU. Då har ni det bättre! Men ta´t lungt med `priten! Ni är inga termometrar!
Hälsn. m+p

Från: Kjell & Elisabeth (minoprep@telia.com) 2007-01-15 09:06
Mors: nu kommer vi ut på nätet igen. Ni kan få lite blåst av oss till Era vågor. Idag måndag är allt som vanligt
igen efter Norrköping, jobb och blåst och milt. Viktor har köpt bil.
Öl är också nästan mat.

Vi hörs/Fille



2007-01-14 23:34  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Båtutfärd....NOT !!!
Tidig morgon för att ge oss iväg på båtutfärden vi bokat för söndagen. Vi väntade en timme utan att någon
kom. Det var inte så konstigt eftersom vi är i sydamerika, manhãna. Men efter att tittat lite i tidningen i
receptionen, i väntan på att de skulle komma, så upptäckte vi att det var den 14:e men på bokningslappen stod
det den 13:e. Vi sa söndag och pekade i kalendern när vi bokade. Dock tänkte vi inte på att deras vecka börjar
med söndag. Hmmm....

Det ordnade sig dock eftersom de tog på sig hela skulden. De hade till och med skrivit fel rumsnummer så
dagen innan när de försökt hämta oss fanns det ingen att plocka upp.

Eftersom det regnade nästan hela dagen idag så gjorde det inget att utfärden blev framflyttad. Vi tog en lång
promenad till ännu en ny strand och en underbar utsiktspunkt i spetsen av en lagun.  Se bilderna !!!



2007-01-15 23:46  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Scubadiving!
Idag åkte vi iväg på en dykningsutfärd till en ö, 45 minuter med båt från Buzios. Vi hade sällskap med en
Amerikan från Atlanta som var i Buzios med sin Brasilianska fru. De har en son tillsammans men får ändå inte
uppehållstillstånd i USA, det är tufft!!!

Vi gjorde inga djupa dyk. Maxdjup låg på 16.4meter. Vattnet var kallt och under språngskiktet på 15 meter
gick inte att vara... Nästa dyk, efter 30 minuter på ytan, var som max 12 meter.
Vi såg alla möjliga fiskar i alla regnbågens färger, men det absolut coolaste var att vi såg SKöLDPADDOR!!!
Henrik såg sköldpaddor båda dyken medan Bojan studerade en sorts flygfisk som bredde ut sina fenor/vingar.
På hemvägen såg Bojan något som såg ut som en snorkel som stek upp ur ytan mitt ute på havet. Detta visade
sig vara en Månfisk!
Efter dykningen blev vi bjudna på lunch av Amerikanen och hans fru.

På eftermiddagen har vi shoppat hängmatta etc.

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-16 09:39
Hej.
Mysiga bilder! Vi ser varje dag fram emot ev. reserapport från er. Jag såg en film på tv från Rio i går. Härlig
miljö. Ha det bra.
Hälsn. m+p

Från: Bror duktig! (marcus@wrege.se) 2007-01-16 10:38
Nu måste marinbiologen komma med en kommentar angående Månfisk, Monodactylus argenteus. Månfisken är
en fisk som man kan ha i akvariet. Den som är på bilden är en Klumpfisk, mola mola. Den finns ibland även i
svenska vatten och en som vägde 478kg såldes i Feskekyrka för 12papp 2005. De kan väga upp till 2 ton! Har
själv sett en död en så att se den levande är en ynnest. Den heter Moonfish på engelska. Med tanke på hur kasst
jag gjorde på fisktestet så ska jag vara tyst kanske :-)

Från: Kjell och Elisabeth (minoprep@telia.com) 2007-01-16 10:46
Hej på Er: Ser häftigt ut, mysigt att Ni gör så mycket, jag undrar vilken fisk, som tog kortet på Er tillsammans.

http://www.waterworxbali.com/Images/Photos/Small/mola-mola-1.jpg


Var försiktiga

Kjell

Från: Henrik och Ingeborg 2007-01-16 16:11
Hejhej!

Vi dök med en Amerikan och en divemaster. Kortet på oss tillsammans tog nog Amerikanen!

Varma men regniga Hälsningar
Bojan

Från: Henrik och Ingeborg 2007-01-16 16:14

Jo du Mac, visst är det en klumpfisk men eftersom vi skrev texten först och sen sökte efter moonfish så blev det
en direktöversättning. Det var inte förrän jag såg bilden som jag insåg att det var en klumpfisk.

//Henrik



2007-01-16 16:24  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Regn och missad båtutfärd
Åter igen satt vi i hotellreceptionen och väntade på att bli upplockade inför vår båtutfärd. Regnet öste ner och
vi satt ihopkrupna med varsin bok och väntade. Efter en och en halv timme gav vi upp och smög oss tillbaka till
hotellet. 
Det är visst inte meningen att vi ska ut på någon utfärd. 

Vi har precis ätit lunch på vårat favvo ställe, Suko Loko. En  Sandwich och en fruktdrink. Mums. 

Igår kväll satt vi i hotellbaren och tog en öl/vatten tillsammans med vår bartender Sebastian. Han bjöd in oss
på argentinsk grillkväll hemma hos honom och hans tjej på fredag. Vi hade tyvärr sagt att vi skulle åka vidare
till Rio på lördag men hade åter igen blandat ihop dagarna. Eftersom vi åker fredag morgon så missar vi det
stora kalaset. Hmmm... :-(
Eventuellt blir det ett mindre kalas på onsdag. 

Nu ska vi ut i regnet igen.

Från: Fille & Eje (minoprep@telia.com) 2007-01-16 19:07
Hej igen! Otur med båtutflykten, men man kan ju inte lyckas jämt! Glöm nu inte att åka till Rio på fredag.
Hoppas ni får någre fina dagar till innan dess! Kram Eje & Fille



2007-01-17 18:04  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Cabo Frio
Hello, hello, hello!

Idag vaknade vi vid 09 och 09.10 ringer telefonen. Det står en man i receptionen som vill att vi ska åka på
utfärd! Så vi åker med... Det var ju dagen före vi egentligen beställt resan men i det här landet går allt lite på
lösen. Man måste ta dagen som den kommer, vilket kan vara svårt om man är van att leva efter sina planer och
klockan (vi har faktiskt ingen klocka längre :))

Vi snappade åt oss ett par bullar på frukostbordet och hoppade in i minivanen, utan att ha någon aning om vart
vi egentligen skulle. Vi skjutsades till ett hotell och satt och väntade i deras reception i en halvtimme, märkligt
tyckte vi, vad ska de göra med oss nu?

Jaha, så kom guiden från resebyrån som kunde lite engelska och förklarade, de vill att vi åker till Cabo Frio
idag... så vi åkte snällt med. Det var regnigt och kallt i vattnet men allt var helt okej. Fria Caiprinhãs i
båtbaren och trevligt sällskap ombord på båten. Vi fick inte lov att snorkla i den 'blå grottan' eftersom vågorna
var så höga och tidvattnet likaså.

Det ingick lunch/middag på hemvägen men vi fick straffavgift eftersom vi lämnade kvar för mycket mat på
tallriken, ett ganska bra system faktiskt. Det ingick ett stopp på en borg som portugiserna använde fram till
1620 mot spanjorer och engelsmän, det var bara Brasilien som faktiskt förblev portugisiskt.
På Rua dos Biquinis köpte vi ett par badbyxor till Henrik och en bikini till moi.

Kvällen avlsutades som vanligt i hotellbaren. Imorgon kväll har vi blivit bjudna på argentinsk grillkväll hos vår
bartender Sebastian till vår ära :=D, tjohoo!!!



2007-01-18 18:10  Buzios, Rio de Janeiro, Brasilien
Snart på väg till Grillkvällen
Efttersom vi imorgonbitti ska åka vidare till Rio så har vi packat det mesta redan idag. Vi började dock med en
liten tur till en av de stränder vi missat och snorklade i regnet.

I går sa Sebastian att vi skulle ha grillkväll om det inte regnade och vi har varit oroliga fram tills nu men
äntligen börjar solen titta fram.

Vi får berätta mer om grillfesten nästa gång vi skriver, vilket blir i Rio.

Från: Eje & Fille (minoprep@telia.com) 2007-01-18 18:50
Hejhej! Skönt att höra från er, lite synd att vädret varit sämre, det senaste. Hoppas det blir trevligt ikväll! Det
har varit mycket på Tv på sista tiden om gängbråken/krig mellan gäng o. myndigheter i alla fattiga områden i
Rio, ge er inte dit!! Ha en bra avslutning, vi ser fram att höra från er i Rio!
Kram Eje & Fille

Från: Kerstin (kerstin.andersen@hos.sandnet.se) 2007-01-18 19:19
Hej på Er ! Har en känsla av att det mesta går på lösa boliner där borta. Ta det försiktigt! Det ska bli så skönt
när ni är hemma igen!!
Kram Kerstin o Thore

Från: Bella (isabella.helge@partille.se) 2007-01-19 08:47
Hej svejs! Ni ser så fina ut på alla kort. Glada med färg på näsan. Jag blir nästan sjuk av reslusten som tränger
sig på när jag läser om hur ni har det. Här är det ju inte direkt upplyftande även om jag har det bra. Har dock
så smått börjat planera nästa värme semester. Fortsätt och njut och tänk inte på något annat än just nu!
Massa kramar Bella



2007-01-19 00:25  , Rio de Janeiro, Brasilien
Rio de Janeiro och Kristus statyn och Stränderna
Det är med ett litet tungt hjärta vi lämnar Buzios. Det har varit toppen bra även om det har varit regn vissa
dagar.

Grillkvällen hemma hos Sebastian blev jättelyckad. Maten var suveränt god och vi gjorde oss ganska bra
förstådda.

I morse blev vi upphämtade bara en halvtimme försent sen bar det av mot rio i en bus med aircondition. Skönt. 

Vi blev körda ända fram till hotellet där vi checkade in och fick ett jättefräsht rum. Kommer nog inte sakna
kackerlackorna, myrorna och alla mygg. 

Klockan var väl runt 13.30 och vi funderade på vad vi skulle ta oss till. Jesusstatyn är ju ett måste och eftersom
det säkert är mycket mer folk på helgen beslöt vi att dra iväg direkt.

Vi fick hjälp från hotell receptionen och fick en privat chafför som tog oss genom hela staden och snirklade sig
upp till toppen där den enorma jesusstatyn stod. Efter att ha lämnat oss där i ca en timme så åkte vi vidare till
ytterligare ett par underbara utsiktspunkter.  Vyerna var sagolika. Det känns ofattbart att vi verkligen är här. 

Efter vår utflykt tog vi en promenad till Copacabana och Ipanema stränderna för ett par svalkande dopp. Dagen
har varit kanonvarm med 34 grader och klarblå himmel.

Nu har vi hittat en svindyr internet dator i hotell-lobbyn. Vi får nog se oss omkring för att hitta någon billigare.

Från: Eje & Fille (minoprep@telia.com) 2007-01-20 11:43
Hejhej! Skönt att höra från Er, var lite svårt att sova inatt. Här är det snöyra, låter otroligt med era
temperaturer. Akta er för farligheter och ha det riktigt bra.
Kram Eje & Fille

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-20 13:22
Hej igen. 
Trevligt med era resebrev! Vi njuter med er. 
Hälsningar m+p

Från: Stefan Bergsten (stefan.bergsten@cadcraft.se) 2007-01-20 16:09
Hallå där, vi följer fortlöpande era rapporter. Kul att se att ni har det bra. Kanske läge att träna lite
beachvolleyboll nu när ni är på Copacabana! Bättre än så blir det inte. Här hemma jobbar vi på som vanligt. Det
är riktigt bra tryck för närvarande så det blir skönt att få hem Henrik igen.... men tänk inte på det nu!
Vi hörs!



2007-01-20 21:38  , Rio de Janeiro, Brasilien
Sockertoppen
Dagen började med att vi åt en underbar frukost. De hade både varm och kall mat, juicer och krämer, mums. Vi
bestämde att vi skulle "'bada'' oss bort till Sockertoppen. Vi gick en bit, badade och solade och gick vidare längs
Ipanema och sedan hela Cobacabana. Det var 32grader och inte ett moln på himlen. En av stränderna vi badade
på som låg mellan Ipanema och Cobacabana verkade vara någon "bada-hunden-strand"' eftersom det var hundar
överallt. De sprang runt och lekte med varandra och sina hussar när de inte kastade sig ut bland surfarna och
lekte i vågorna. Detta hade nog varit något för Minus :=)
Vi orkade gå nästan hela Cobacabana bort innan vi bestämde oss för att åka taxi. Vi blev antagligen "'rånade"' av
taxichauffören eftersom priset var skyhögt men det var det väl värt. Upp till Sockertoppen tog vi linbanan upp
till första berget och bytte där till en andra linbana som tog oss ända upp till Sockertoppen. Vi stannade och
fotograferade och gick runt en sväng i djungeln på toppen innan vi åkte ner till mellanstationen. Från denna
beslöt vi oss för att gå så långt ner som möljigt i djungeln. Det var jättefint. Vi smög oss på de små Chickaqa
(ursäkta stavningen...) aporna och såg på när de åt, de var såååååååå söta! BLIDER KOMMER...när fotoaffärerna
har öppnat. Mycket riktigt kunde man gå hela vägen ner till marknivå från mellanstationen. Det var en behaglig
och sval djungeltur. När vi kom ner kunde vi gå direkt ut och bada (Rio är ju helt omgiven av stränder, tyvärr
;D).
Från sockertoppen gick vi hela vägen hem. Vi var helt slut när vi kom till hotellet och gick bara ut för att äta
lite och dela en vinflaska!

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-21 22:15



Hej.

Det låter härlig alt ni upplever. Och varmt och gott. Vi har fått snöööö!
Hälsn. m+p



2007-01-21 21:47  , Rio de Janeiro, Brasilien
Hippimarknaden och ett öde centrum
Idag gick vi bort till den berömda Hippimarknaden som bara är öppen på söndagarna. Vi köpte tavlor, syskrin
och diverse andra saker som vi inte vet hur vi ska få med oss hem... Det var helt otroligt med saker man kunde
köpa i de små stånden men det vackraste var nog alla tavlor och konsthantverk!

På eftermiddagen tog vi mod till oss och hoppade på en metrobuss som tog oss in till metrostationen och med
tunnelbanan åkte vi till Centrum, där muséer och shopping centra finns. Vi lyckades komma dit men insåg att
det var totalt öde! Inte mer folk än vi, uteliggare och poliser! Nej, det är verkligen söndag på söndagarna i Rio!
Inte ens skyltfönster kunde vi titta i eftersom de var igenbommade pga rånrisken! Det såg ut som en massa
kvarter med garageportar.

Vi tog oss hem till hotellet igen ganska snart och ska nu gå och se om vi hittar en pizzeria någonstans.

Från: Bella (isabella.helge@partille.se) 2007-01-22 09:08
Hej hej!

Här är det snö snö snö, och kallt kallt kallt..äntligen!! Kanske kan man öva lite på längdåkningen snart, kan
behövas ;O) Var försiktiga i den stora staden och köp nu inte för mycket så ni får betala tusentals kronor för
övervikt eller får slänga saker på flygplatsen. 

Hörs o ses!



2007-01-22 18:45  , Rio de Janeiro, Brasilien
Hanggliding
Waow!!!
Vilken otrolig upplevelse. Ni kommer snart att få se bilderna från min och Henriks färd med våra respektive
piloter.

Dagen började med att vi satt i receptionen och väntade...som vanligt. Vi ringde ganska snart och frågade
varför de inte kom och hämtade oss och de trodde att det var klockan 17.00. Antagligen tar de den tid (och
dag) som är bäst för dom när man inte ringer och klagar. Så vi har börjat göra oss mer hörda :)

Klockan 12.00 blev vi upplockade och sedan bar det av. Vår chaufför pratade jättebra engelska och vi ska ut
och surfa med honom på onsdag om vågorna blir lite mindre! Han tar väldigt lite betalt mot vad vi betalat
tidigare. Killen som ska vara vår instruktör har varit instruktör tidigare, är 50+ och har en jättekagge, men det
hindrar honom inte från att sticka ut och surfa på morgonen, när vågorna tillåter. Vi har sett en del nytagna
bilder på honom, cool gubbe!

Det första som hände när vi anlånde till markbasen var att vi skrev på papper där vi frånsade oss alla
rättigheter till att kräva dom på pengar om något skulle gå fel. Sedan introducerades vi till våra piloter och
åkte iväg uppför berget. När vi skulle uppför sista backen fick Henrik hoppa fram i framsätet eftersom det hade
regnat och vi inte skulle ta oss uppför den sista branta backen med vår lilla framhjulsdrivna bil annars.
När vi lastat av grejerna; vingarna och selarna så gick det fort. En springövning med piloten, på med selen och
sedan for jag iväg (Bojan). (Henrik fotograferade starten och jag hade videokameran i min sele och filmade när
Henrik landade.) Jag gick inte och tittade över kanten innan vi flög iväg eftersom jag nog inte hade åkt
annars...men shit, vilken känsla. Att sväva fritt ovan trädgränsen och ut över skyskraporna och havet. Piloten
sade att vinden var perfekt och Henrik fick styra ett tag själv eftersom han har tagit "paraglide certification"
tidigare. Henrik hamnade också i ett termik centrum och flög dårför cirka 5 minuter längre än mina cirka 12-15
minuter! Dåliga dagar kan man bara få flyga 8-10 minuter max. Landningen fick jag mycket beröm för eftersom
jag gjorde precis som piloten sa och beröm fick jag *good work girl*. Under landingen så fick jag se en jättestor
ödla, t.om från luften sett.

Henriks landning (som jag filmade) samt videofilmerna från flygfärden och foton från flygfärden kommer vi
strax att såtta upp på hemsidan. Glöm inte spana in de andra bilderna vi satt upp!!!

Ikväll ska vi gå på en restaurang so vi blivit rekommenderade av vår framtida surfguide, Ivan, fram tills dess ska
vi softa. Imorgon blir det en utflykt till djurparken.



Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-22 19:09
Hej.
Jag visste det!!! Jag skulle ha gjort samma sak!
Det är nu ni är där, så då är det bara att njuta och uppleva så mycket som möjligt! Vi ser verkligen fram emot
bilderna/videon!
Hälsn. m+p

Från: Fille & Eje (minoprep@telia.com) 2007-01-22 19:27
Hejhej!
En himla tur att vi inte vet innan vad ni gör, det är problem med sömnen ändå! Jättefina bilder! Se upp för
skurkar o. ha det underbart.
Kram Eje & Fille

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-22 22:29
Nu har jag tagit igen allt jag missat i eran dagbok och det ser precis ut som jag misstänkte... nästan fööör
härligt!!! Njut allt ni kan, vilket jag är säker på att ni gör... Nä dags för sängen, en annan ska ju jobba imorgon
igen efter 4 dagars konferens i Åre... Hare!!!

Från: Hagge (haglund@saxlund.se) 2007-01-23 13:09
Kan bara säga... Hang loose!
Och Surfs up :)

Fortsätt njut, här är det kallt.

//A

Från: Hagge (haglund@saxlund.se) 2007-01-23 13:10
...Och tack för kort förresten.
Smart att skicka det tidigt så det hinner fram...

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-23 21:26
Hej.
Vilka häftiga flygbilder! Jag är inte ett dugg avundsjuk!!!!!! säger förra detta piloten!
Fortsätt ha det bra!
Hälsn. m+p



2007-01-23 23:47  , Rio de Janeiro, Brasilien
Djur och Mat i Massor
Idag åkte vi till djurparken som ligger strax norr om rio. Jerdin Zoologico Vi fick ett mycket bra pris från en
taxichafför reckommenderad av hotellet. Vi var där i ca 5 timmar och såg allt från giraffer till sköldpaddor och
pappegojor i massor. Bojan letade förtvivlat efter den stornäbbade fågeln Tuca? men när vi väl hittade den
hade batteriet på videokameran tagit slut men ett par stillbilder fick vi i alla fall. 

På kvällen åt vi mat på en restaurang några kvarter bort. (av Visconde pirajà) som hette Carretas. För bara
R$30 fick vi äta hur mycket vi ville. De började med att servera oss, ris,pommes frittes, friterad bläckfisk och
massa annat. Sen fick man själv plocka från ett gigantiskt sallatsbort (ungefär som Golden days) och de hade
även Sushi och lite Thai där. Vi åt sä vi höll på att spricka. Notan hamnade på 130 för allt inklusive kaffe, glass
och ett mycket gott vin. Mycket prisvärt.

Från: Patrik B (patrik.borgenhard@cadcraft.se) 2007-01-24 07:52
Ni har det så himla bra och det är verkligen superkul att dagligen få läsa om er resa. 
Måste berömma er för att ni orkar och vill skriva som ni gör - kul.
Ha det gott!!



/Patrik B

Från: Kerstin och Thore (kerstin.andersen@hos.sandnet.se) 2007-01-24 08:28
Godmorgon! Alltid lika spännande att slå på datorn på morgonen och hitta ett resebrev. Idag har vi -15 ute och
+17 inne! Så det är inte utan att jag längtar till sol och värme! Nu är det inte såå många dar innan ni är hemma
igen!

Från: Bella (isabella.helge@partille.se) 2007-01-24 08:32
Hur vågade ni flyga?? Såg aldeles för läskigt ut för mig. Kul att ni skriver om så mycket!! Tack för kortet! Åkte
längdskidor igår. Jag är tydligen inte så bra på det, haha! Det blir ett kämpigt vasalopp om inte snön håller i sig
här hemma så man kan öva. 

Ha det!

Från: madeleine (madeleine_nilsson@hotmail.com) 2007-01-24 14:52
Ni verkar ha det helt underbart:) roligt att få läsa om er resa här, vill också passa på å tacka för kortet, det
värmde här i vinterkylan. stor kram till er båda

Från: Fille & Eje (minoprep@telia.com) 2007-01-24 18:54
Hejhej!
Skönt att höra att det är bra. Nu får ni ha en riktigt bra avslutning, så får ni snart berätta "live".
Många kramar Fille & Eje

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-24 22:25
FRÅGA: Vad är det där bruna ni har i ansiktet?



2007-01-24 22:07  , Rio de Janeiro, Brasilien
Underbar Surfdag på en nästan öde strand
När vi åkte till hangglidingen fick vi kontakt med Ivan. En stört skön surfgubbe som verkar känna alla i rio. Efter
att ha pratat med honom en hel del till och från hanggliding turen bestämde vi att hyra honom för en dag och
låta han ta oss till de bästa stränderna för att surfa.

Vi gav oss iväg klockan 9 på morgonen och åkte en bra bit bort från Rio centrum. Om man tycker att Ipanema
och Copacabana stränderna är stora så är det inget i jämförelse med den strande som vi åkte längs. I Det tog
säkert 20 minuter att ta sig från ena änden till den andra med bil och utan trafik. Denna strande var nästan helt
tom. Mysko att alla envisas med att trängas inne i stan.
Vi fortsatte ytterliggare en liten bit och kom till Prainho, "den lilla stranden". 
Det var jätte mysig strand med en liten restaurang i ena änden. Jag, Henrik, började med surfningen och
tillsammans med Ivan gav jag mig ut i vågorna. Det var riktigt kraftiga underströmmar så innan man ens kommit
ut var man helt färdig. Vi höll väl på en 30-45 minuter innan vi var helt utmattade. Bojan valde att stå över
eftersom vi skulle vidare till en annan strand lite senare.

På andra sidan vägen av denna vik/surfstrand ligger ett skogsområde och det skulle egentligen blivit hotell där
men alla sufrare protesterade så det blev ett naturreservat istället. Ivan tog med oss på en guidad tur dit
aldrig några turister kommer. Förutom all underbar natur hittade vi en trevlig liten sköldpadda, ca 30 cm lång
och 20 cm hög och var jätte tung.

Efter denna lilla pause i djungeln och en kockosnötdrink drog vi vidare till nästa strand för ytterligare en
timmes surfning. En helt underbar dag.

Efter surfning var vi helt färdiga och det blev en lugn kväll men endast en kort promenad ner till copacabana
för att ta ett par bilder.



2007-01-25 17:00  , Rio de Janeiro, Brasilien
Strand/museum/shopping!
Idag var vi på stranden ett par timmar, mestadels höll vi till i vattnet eftersom vi inte kunde behålla solkrämen
på kroppen, den rann bort i de rännilar med svett som forsade 10 minuter efter varje bad... För att vara extra
tydlig... Här är varmt :=D

Men det rycker en hel del i skid-nerverna så det ska bli helt ok att få komma hem till Sverige igen.

På eftermiddagen tog vi tunnelbanan in till centrum och besökte en jätte fräck kyrka som dock var lite svår att
ta sig till. Där efter gick vi på ett marint museum och tyvärr var inga av texterna till föremål och berättelser på
engelska så vi gick ganska snabbt ut igen!!

Det sista vi gjorde innan vi åkte hem var att gå in på H-stern och kolla på vigselringar och oj, vad mycket fint
det fanns :)

Från: Kjell och Elisabeth (minoprep@telia.com) 2007-01-25 22:54
Morsning: ett varmt bad skulle sitta fint här i kylan , jag hoppas Ni tar det försiktigt sista dagarna. Det ska bli
fint och ses igen.
Hälsn. Kjell/Elisabeth

Från: Patrik B (patrik.borgenhard@cadcraft.se) 2007-01-26 08:31
Hehe, ni är såå välkomna hem. Här finns massor av jobb Henrik, så du kan ju börja av varva upp....
Eras surfdag låter helt kanon, vilken upplevelse!!
/Patrik B

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-26 09:20
Hej.
Trevligt med era resebrev. Vi blir ju också så resesugna så vi sticker till N7.9 E98.3 tills. med M+T + F+A+M +
M+P+T  +  M+G ! Senare till N68.5  E15.5 endast vi 2.
Hälsn. m+p



2007-01-26 17:02  , Rio de Janeiro, Brasilien
Shopping och samba kväll
I dag började vi med en lugn förmiddag hemma vid polen grillade oss i den stekande solen. Klarblå himmel idag
med.

Efter någon timme vid poolen så tog vi bussen bort till Rio Sul, ett av stora shopping centrum i Rio. Vi sprang
runt och letade efter roliga saker att få med oss hem men vi hittade aldrig något som helt fångade vårat
intresse.  Priserna var inte så lockande som vi hade hoppats.

Efter ett par timmars rundspringande var det dags för hemfärd. Vi hoppade på en buss som det stod
copacabana på men efter en halvtimme så hade alla hoppat av och vi fick reda på att bussen inte alls gick till
Copacabana. Hmmm... Men de var snälla nog att sätta oss på en ny buss utan att behöva köpa ny biljett. Denna
gången kom vi rätt, efter en halvtimmes resa bl.a. förbi shoppingcentrat igen.

Ikäll är det den sista kvällen i Rio och då ska vi ut på en salsa klubb tillsammans med Ivan och hans flickvän...

....Kvällen blev jättelyckad. Det var ett mycket fräckt ställe, med tre våningar, som på dagarna är ett
antikvariat. Ville man sno något så hade det nog inte varit något större problem. De dyra prylarna hade de nog
plockat undan.

Vi fick ett  bra bord i närheten av scenen. Ivan mutade en av serveringskillarna. :-)
Satt och pratade med ett nygift par från USA och sålde in Ivan som deras guide. Man betalade inget när man
beställde något, istället hade man en lapp som allt sattes upp på. Skulle man tappa lappen blev man tvungen
att betala mega massor.
Vi drack massor av öl och en caiperinha. Även Ivan drack rätt mycket men det hindrade honom inte från att
köra oss hem senare på natten. Vi kom väl hem runt 2-tiden.

Från: TobbeMarran 2007-01-26 22:29
Heeeej broder!
Kan du tänka dig att mamsen & pappsen ska ut å resa. Ja ni verkar ha det helt jätte underbart där nere iaf.
Härligt. Jag har börjat lägga upp resor på våran sida med nu.

Hälsningar Tobbe & Marion och alla barnen.

Från: Pappa (info@tateknik.se) 2007-01-27 17:26
Hej.
Välkommen hem!

Hälsn. m+p



2007-01-27 16:49  , Rio de Janeiro, Brasilien
Sista dagen i Paradiset.
Vi har ätit massa frukter här nere men nu har vi tagit sista tuggan i det förbjudna äpplet och blir utslängda från
paradiset om några timmar. 

Bakfulla släpade vi ner oss till frukosten för att sen släpa oss upp till sängen för en timmes extra sömn innan det
blev dags att packa det sista. Nu har vi framkallat de sista bilderna och gör det sista inlägget innan vi kommer
hem igen. Burr. Kallt. Jag fryser redan. 

Har även skrivit till lite mer på gårdagens text så kolla gärna den igen.



2007-01-28 15:27  , Oslo, Norge
Omdirigerad hemresa
Klockan är 15.30 och vi sitter på flygplatsen i Oslo i väntan på sista etappen hem. Planet från Rio var en timme
försenat så det blev en helt ny resrutt men ungefar samma tid

Från: Mac (marcus@wrege.se) 2007-01-29 08:32
Välkomna hem!


