
Nans og Mouts har begge et lidenskabeligt forhold til naturen og miljøet. De to 
barndomsvenner tager af sted på en usædvanlig rejse for livet uden baggage, 
penge eller steder at bo! De er fl eksible og omgiver sig ikke med dyre produkter. 
Det er deres plan at fi nde alt, hvad de har behov for hen ad vejen ved hjælp af 
held eller andre menneskers gavmildhed eller vilje til at bytte tjenester – en 
CO2-neutral rejse, der opfylder en barndomsdrøm. De to venner, som længe 
har haft samme smag, når det gælder “alternative” rejser og ferier, vil komme til 
at opleve dragefl yvning på Korsika, tandemcykling i Holland og at drikke te med 
en engelsk lord på hans slot. En mini-serie, der består af fi re tætpakkede afsnit.  

Med engelske undertekster
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Planen er at forlade strandene ved Somme Bay og tage af sted 
mod Holland på en tandemcykel – en ny oplevelse for Nans og 
Mouts, der håber at fi nde en tandem på vejen på det berømte 
loppemarked i Lille. 
Søndag den 7. oktober kl. 19.00 

og genudsendes fredag den 12. oktober kl. 12.35.

Destination Holland

Efter at have forladt Camargue-regionen er det nødvendigt for 
eventyrerne Nans and Mouts at fi nde noget varmt tøj, så de kan 
tage til Alperne og lave en snemand. For at kunne afslutte denne 
rejse er det nødvendigt at blaffe med biler og fl y!
Søndag den 21. oktober kl. 19.00 

og genudsendes fredag den 26. oktober kl. 12.35.

Destination Alperne

Efter Bretagne, Nans and Mouts, tager vore to frygtløse eventyrere 
mod en dristig udfordring: at krydse Den Engelske Kanal og drikke 
te med en engelsk lord. Med kameraet i hånden er de nødt til at fi nde 
tøj og mad - og så tage chancen og tage på tommelenmed en båd.
Søndag den 14. oktober kl. 19.00 

og genudsendes fredag den 19. oktober kl. 12.35.

Destination England

De to venner lægger Drô¬me-skoven bag sig og prøver at fi nde 
ud af, hvordan de kan komme til Korsika, hvor de har planer om at 
prøve svævefl yvning med et dragefl y! Men det er lettere sagt end 
gjort at komme gratis til »Skønhedens Ø«.
Søndag den 30. september kl. 19.00 

og genudsendes fredag den 5. oktober kl. 12.35.

Destination Korsika
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