15 DAGE MED AFREJSE HVER LØRDAG

ARGENTINA MED VIN,
BJERGE OG VANDFALD
TANGO I BUENOS AIRES, VIN I MENDOZA,
HØJLAND I NORDVEST OG VANDFALD I IGUAZÚ
DRAG PÅ OPDAGELSE I DET STORSLÅEDE, UKENDTE HJØRNE AF ARGENTINA

KORT FORTALT

REJSEKODE:
VSE-003

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

Afgang fra Danmark med flyskift
i en europæisk lufthavn.

Ankomst til Buenos Aires.
Velkomstmøde. Søndagmarked
i bohemebydelen hvor I bor.

Havnekvartererne La BOca og
Puerto Madero. Majpladsen.
Mulighed for tangoshow.

Strøget med shopping.
Kirkegården Recoleta og tid til
deltaet Tigre.

DAG 05

DAG 06

DAG 07

DAG 08

Fly til Mendoza. Bøffer og vin i
den smukke, grønne by.

Til vingårde i bil eller på cykel.
Lujan de Cuyo elle Valle de Uco
med smagsprøver og frokost.

Gennem Andesbjergene til
bjerget Aconcagua ved grænsen
til Chile.

Fly til den smukke by Salta i
Nordvestargentina. Folkemusik
og dans.

DAG 09

DAG 10

DAG 11

DAG 12

Bjergvejen Biskoppens Stigning
til nationalpark med
kæmpekaktus.

Ad den legendariske Ruta 40
gennem sandstensbjerge i
Calchaquidalen.

Besøg på vingård, der leverer til
vores mødelokale i København.
Kappekløften. Fly til Iguazú.

Iguazúvandfaldene på den
argentinske side. Sejl ind i et
vandfald.

DAG 13

DAG 14

DAG 15

Iguazúvandfaldene på den
brasilianske side. Tæt på
Djævelens Svælg.

Afrejse mod Europa. Flyskift i
Sao Paulo eller Rio.

Hjemkomst til Danmark efter en
storslået rejse.

SKRÆDDERSYEDE ÆNDRINGER
Hvis I ønsker flere dage på nogle af de spændende rejsemål,
eller til flere steder i Peru har vi selvfølgelig mulighed for at
ændre og udvide rejseplanen.
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OM REJSEN
REJSENS PRIS: FRA XX.XXX KR.
Per person i delt dobbeltværelse.
Prisen varierer i takt med flyselskabernes svingende priser på
ruterne mellem Danmark og Argentina. Kontakt os for at få
nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I ønsker.

Inkluderet i prisen:

• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Velkomstmøde i Buenos Aires
• Alle flyrejser
• Velkomstmøde i Buenos Aires
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• Hotel alle nætter
• Morgenmad alle dage
• Udflugter med indgang til Iguazúvandfaldene på både
den brasilianske og argentinske side
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der
er inkluderet.

Tillægspakker:

• Dansktalende guide til ture i Buenos Aires
• Udflugt med engelsktalende guide til vingårde ved
Mendoza
• Udflugt til Andesbjergene fra Mendoza
• Rundtur fra Salta som beskrevet dag 9, 10 og 11
Under de enkelte dage er tillægspakkerne og priserne på
disse fremhævet med grøn.

Ikke inkluderet i prisen:

• Måltider ud over de nævnte
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne
dækkende forsikringer.
Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven.
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden.

Kontakt

Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev
Tlf. 21 72 44 56
Mail: he@gyrdrasmussentravel.dk
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DAG

DAG

AFSTED PÅ
EVENTYR

ANKOMST TIL BUENOS AIRES. VELKOMSTMØDE
SØNDAGSMARKED I SAN TELMO MED TANGO

Midt eller sidst på dagen
forlader I Danmark og skifter
efter nogle timer fly i en
europæisk lufthavn.

Ankomst til lufthavnen Ezeiza ved Buenos Aires om morgenen, hvor I bliver modtaget og kørt
ind til jeres hotel i centrum af byen. I restauranten kan I tage morgenmad. Vores lokale
medarbejder i Buenos Aires møder jer på hotellet og gennemgår rejsen. Han svarer på jeres
spørgsmål, udleverer billetter og vouchers, og han giver gode idéer til dagene i Buenos Aires.

På vejen over Atlanten har
I 11-12 timer til at sove og
drømme om de kommende
ugers rejse i Sydamerika.

Hver søndag er der et skønt marked på Plaza Dorrego i kvarteret San Telmo. Tango- og
folkloredansere optræder og lader hatten gå rundt. Kunstnere faldbyder malerier, akvareller
og tegninger med tangomotiver og billeder af byens kendte bygninger og pladser. Antikvitetshandlere sælger lædervarer, malerier, sølvarbejder og alskens tingel-tangel.

Fly Danmark - Argentina

Også om aftenen sprudler livet på plazaens caféer og barer. Bliver trængslen på plazaens
spisesteder for stor, er der mange andre gode restauranter i kvarteret. Her ligger endvidere
Den Danske Kirke.
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02

Modtagelse i lufthavnen
Transfer lufthavn - hotel
Velkomstmøde med vores lokale medarbejder
Hotel i centrum

4 ARGENTINA MED VIN, BJERGE OG VANDFALD

DAG

DAG

LA BOCA OG PUERTO MADERO
MAJPLADSEN OG TANGOSHOW

“STRØGET” FLORIDA,
RECOLETA OG DELTAET TIGRE

Det er oplagt at besøge havnekvarteret La Boca med de
berømte farvede huse. Her kan I spise frokost på en af de
hyggelige gaderestauranter, mens I ser tangodansere
optræde.

På den berømte kirkegård Recoleta bliver Buenos Aires’
overklasse begravet i overdådige huse og mausolæer af
granit og marmor. I kan blandt andet se Evita Perons
gravsted. Gåturen til kirkegården kan ske ad den brede
Avenida 9 de Julio eller ad gågaden Florida, der er Buenos
Aires’ svar på Strøget i København. Her er masser af
muligheder for shopping.
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”Havnerundfarten” kan fortsætte til den renoverede inderhavn
Puerto Madero, hvor de gamle pakhuse er omdannet til
topklasses restauranter. Her steg immigranterne i land i årtierne
omkring år 1900. Fra Puerto Madero er der en kort gåtur op
til Majpladsen - Plaza de Mayo. I den ene ende af pladsen
imponerer det lyserøde præsidentpalæ, og i den anden ende
ligger den tidligere rådhusbygning klemt ind mellem store
bygninger og befærdede gader. Plaza de Mayo er stedet,
hvor skiftende præsidenter har holdt deres store taler, og
hvor folket demonstrerer for at vise deres utilfredshed med
præsidentens politik.
Hotel i centrum
Morgenmad
Tangoshow med mad og vin. Transport til og fra hotel
Pris: Fra 805 kr.
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På Avenida 9 de Julio knejser obelisken i midterrabatten. Her
ligger også det pompøse teater Colón, der efter mange års
restaurering igen er åbent for besøgende.
En anden mulighed er at bruge dagen på en udflugt til
floddeltaet Tigre nord for Buenos Aires.
Hotel i centrum
Morgenmad
Udflugt til Tigre med sejlads ad floderne
Pris: 650 kr. per person
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DAG

DAG

BØFFER OG VIN I MENDOZA BY

VINOMRÅDET LUJAN DE CUYO
I BIL ELLER PÅ CYKEL

Om formiddagen flyver I til Mendoza, der ligger smukt for
foden af Andesbjergene. Mendoza blev grundlagt i 1561 fra
den spanske koloni i Chile. De nyankomne overtog overrislingskanalerne af indianerne og plantede vinstokke, der i
løbet af 1600-tallet blev kontinentets mest produktive.

Dagen giver tid til en skøn heldagstur med besøg på tre
forskellige vingårde. Frokost og smagsprøver er inkluderet,
så I kommer hverken mætte eller tørstige hjem til Medoza.
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Takket være vinen er Mendoza en velstående by. Det er
også en moderne og grøn by med brede gader flankeret af
skyggegivende træer, der mange steder lukker sig helt over
kørebaner og fortove.
Vi forslår, at I tager op til den store, smukke park San Martín
og vandrer ned til centrum, hvor I slutter dagen med en
veltilberedt bøf akkompagneret af en flaske Malbec rødvin.
Transfer hotel - lufthavn
Fly Buenos Aires - Mendoza
Transfer lufthavn - hotel
Hotel i Mendoza
Morgenmad
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Vi forslår en dagsudflugt til tre indbyrdes meget forskellige
vinhuse i det traditionesrige vinområde Lujan de Cuyo lidt
syd for byen. Endnu en times kørsel syd for Mendoza er
Mendozaprovinsens nye vigtige vinområde i den smukke dal
Valle de Uco. Begge steder danner Andesbjergene en perfekt
baggrund til vinmarkerne.
I har mulighed for at vælge mellem en tur, som foregår i bil
mellem de forskellige vingårde og en tur, hvor I kører til dalen
i bil, og dernæst kommer rundt i området på cykel – en herlig
måde at opleve området på.
Hotel i Mendoza
Morgenmad
Heldagstur med engelsktalende guide til vinområde.
Lujan de Cuyo. Pris 1360 kr. med smagsprøver og frokost.
Valle du Uco. Pris 2250 kr. med smagsprøver og frokost.

DAG

DAG

ANDESBJERGENE MOD CHILES
GRÆNSE OG ACONCAGUA

SALTA I NORDVESTARGENTINA

I har mulighed for at tage en storslået heldagstur ind gennem
Andesbjergene til den chilenske grænse. Starten af turen går
langs Mendozafloden til Potrerillossøen. Næste stop er den
lille by Uspallate, der lagde omgivelser til filmen ”7 år i Tibet”.

En flyvetur op langs Andesbjergene bringer jer til Salta, der er
hovedstad i provinsen af samme navn. Omgivet af bjerge er
byen en af de bedst beliggende provinshovedstæder. Salta er
på én gang kolonial og moderne, og det er fuldt berettiget, at
Salta har tilnavnet Salta la Linda – Smukke Salta.
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Turen fortsætter ind gennem bjergene og går forbi skisportsstedet Los Penientes, der opererer fra juni til august. Puente
del Inca - Inkaens Bro er en naturlig bro skabt af floden.
Svovlholdigt vand fra varme kilder har lagt et gulbrunt
minerallag på klipperne.
Få kilometer længere fremme kører I ind i en sidedal og får
udsyn til Aconcagua, der er det højeste bjerg udenfor
Himalaya. Den 6.959 meter høje top er ikke teknisk svær at
bestige.
Hotel i Mendoza
Morgenmad
Heldagstur med engelsktalende guide gennem Andesbjergene
til Puente del Inca og Aconcagua.
Pris: Fra 430 kr. per person
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Den smukke Plaza 9 de Julio med sine mange palmer er byens
centrale plads og omgivet af nogle af byens fineste gamle
bygninger. På sydsiden ligger det tidligere rådhus fra 1780.
Den koloniale bygning huser Museo Histórico del Norte.
Bygningen er i sig selv et besøg værd. På plazaens vestside
ligger MAAM - Det Arkæologiske Museum om Høje Bjerge.
Udstillingerne omfatter inkaernes menneskeofringer, der er
fundet på nærliggende bjerge. En blok mod øst ligger den
utrolig smukke San Franciscokirke. Om aftenen bør man
opleve folkemusik og dans på restauranten La Vieja Estación Den Gamle Station.
Transfer hotel - lufthavn Mendoza
Fly Mendoza - Salta
Transfer lufthavn Salta - hotel
Hotel i Salta
Morgenmad
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DAG

DAG

AD BISKOPPENS STIGNING TIL
KAKTUSNATIONALPARK

AD RUTE 40 GENNEM
CALCHAQUIDALEN

Nordvestargentina er landets mindst moderne egn. Tempoet
er langsomt i de små byer, der har en snert af kolonitid og
gamle dage over sig. Meget lidt befærdede veje fører over
bjergpas og gennem dale med landsbyer og bjerglandskaber.
De kommende tre dage har I mulighed for at drage på
eventyr i denne smukke del af Andesbjergene. I kan vælge,
om I selv vil køre i en lejet bil eller deltage i en guidet tur i en
lille eksklusiv gruppe.

Fra Cachi kører man ned gennem Calchaquidalen ad den
legendariske ”Ruta 40”, der her er en snørklet, smal grusvej.
De få, der kender dalen, nyder de idylliske småbyer og de
særprægede eroderede sandstensbjerge uden at være
omgivet af nævneværdigt andre turister.
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50 kilometer udenfor Salta starter Biskoppens Stigning, der
fører op til det 3.457 meter høje pas Møllestenen. Her starter
nationalparken med Argentinas største koncentration af den
op til 12 meter høje kæmpekaktus cardón. Dagen slutter i
den lille idylliske by Cachi. Et lille museum fortæller om de
indianske kulturer fra jæger-samler niveau til inkaernes indtog
i 1400-tallet. Kirken har en del inventar i kaktustræ.
Hotel i Cachi eller Salta
Morgenmad
Tredages tur Salta - Cachi - Cafayate - Salta. Hør om muligheder. Pris: Fra 2510 kr. per person
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Molinos ligger få kilometer vest for Ruta 40. Kirken er en
rustik lerstensbygning, hvor Argentinas sidste kongetro
guvernør ligger begravet. På vejen videre ned gennem dalen
kommer man forbi simple familielandbrug, der producerer
vin. Disse vinmarker er – her ca. 1.700 meter over havet –
nogle af de højest beliggende i verden. Vinbønderne
producerer hver nogle få tusinde flasker om året. Ser man et
skilt med teksten ”vino casero” – hjemmelavet vin – kan man
få en rigtig god oplevelse ved at stoppe og få en rundvisning.
Dalens bønder dyrker blandt andet peberfrugter, der i januar
til maj ligger til tørre og minder om store, røde tæpper.
Sidst på dagen når man vinbyen Cafayate.
Hotel i Cafayate eller Salta
Morgenmad

DAG

DAG

VIN I CAFAYATE,
SALTA OG FLY TIL IGUAZÚ

IGUAZÚVANDFALDENE PÅ DEN
ARGENTINSKE SIDE

Cafayate er hovedbyen i Argentinas nordligste vinproducerende område. Mange af vingårdene omkring byen er åbne
for besøg. Vi foreslår, at I besøger Bodega (vingård) El
Tránsito. Bodegaen ligger kun en blok fra den smukke plaza
og eksporterer til Det Argentinske Vinhus i København.

Iguazú betyder Store Vande på det lokale indianersprog
guaraní, og navnet udtrykker klart og præcist, hvorfor vandfaldene – fuldt fortjent – er Sydamerikas mest kendte naturlige
vidunder.
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Vejen mod Salta fører gennem Kappekløftens røde sandstensbjerge. Undervejs stopper I blandt andet ved
formationen Amfiteatret.
Fra Salta flyver I til Iguazú på grænsen til Brasilien. Byen
Puerto Iguazú er udgangspunktet for de kommende dages
besøg ved et af verdens mest spektakulære vandfald.
Besøg med smagsprøver på vingården El Tránsito
Transfer til lufthavn i Salta
Fly Salta - Iguazú
Transfer lufthavn Iguazú - hotel i Puerto Iguazú
Hotel i Puerto Iguazú
Morgenmad
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Vandfaldene ligger på Iguazúfloden, der danner grænse
mellem Argentina og Brasilien. I bliver kørt ud til vandfaldene
på den argentinske side og har hele dagen til at vandre ved
siden af, over og under vandfaldene ad de flere kilometer
lange gangbroer.
Den Nedre Sti fører ned til floden, hvor I kan sejle op ad
floden mod faldet Djævelens Svælg i bunden af den
hesteskoformede kløft og bagefter ind i vandfaldet San
Martín. Et elektrisk tog kører ud til en station i junglen,
hvorfra man ad en gangbro vandrer ud over floden til det
sted, hvor Djævelens Svælg sender vandmasserne 80 meter
ned i dybet.
Kørsel til og fra vandfaldene
Indgang til nationalparken med vandfaldene
Hotel i Puerto Iguazú
Morgenmad
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DAG

DAG

IGUAZÚVANDFALDENE PÅ DEN
BRASILIANSKE SIDE

AFREJSE FRA BRASILIEN

Jeres chauffør kører jer over grænsen til Brasilien og til det
moderne besøgscenter, hvorfra I kører med shuttelbus frem
til vandfaldene. En sti fører langs Iguazúfloden, og undervejs har I et storslået overblik over mod vandfaldene på den
argentinske side af grænsen.

Fra hotellet kører i til lufthavnen på den brasilianske side
af grænsen. Første strækning er til Rio de Janeiro eller Sao
Paulo, hvor I skifter fly og fortsætter rejsen over Atlanterhavet
til Europa.
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Ad en gangbro går I ud over vandfaldenes mellemste niveau,
hvorfra der er en fantastisk udsigt frem mod Djævelens
Svælg. Her undgår man ikke at blive våd - men det kan føles
behageligt på en varm dag. Oplevelsen af at stå midt i et
gigantisk vandfald er helt fantastisk.
Nær vandfaldene er en stor fuglepark, og det er muligt at
tage en tur i helikoper over vandfaldene.
Aftenen tilbringer I i Puerto Iguazú.
Kørsel til og fra vandfaldene
Indgang til nationalparken med vandfaldene
Hotel i Puerto Iguazú
Morgenmad
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Transfer hotel - lufthavn på den brasilianske side
Fly til Danmark

DAG

15
HJEMKOMST TIL DANMARK
Op ad dagen lander I i Danmark.
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RASMUSSEN TRAVEL

BUREAUETS EJER

Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture,
skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk
rejseleder i Sydamerika.

Hans Erik Rasmussen etablerede bureauet i 2013 efter i
mange år at have arrangeret og ledet rejser for højskoler og
rejsebureauer. Han kom til Sydamerika første gang i 1981
og har boet i Argentina. I Bolivia, Peru og Venezuela har han
gennemført lange eventyr til fods, på hesteryg og i kano.

I Peru, Argentina og Brasilien har vi tilknyttet danske
medarbejdere, der hjælper os i udviklingen af rejser. De er
også rejseledere og fungerer som guider i de byer og lande,
som de kender til bunds efter mange års ophold.
Herudover har vi et meget omfattende kontaktnet af både
top professionelle bureauer og privatpersoner, der har været
vores personlige venner gennem mange år. Dem trækker vi
på, når vi opfylder specielle ønsker for vores rejsende.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i
Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsforbund.
Han er medlem af Eventyrernes Klub.

MEDARBEJDER I BUENOS AIRES
Danske Søren Moberg har levet 15 år i Buenos Aires, hvor
han bestyrede et danskejet hotel. I over ti år har han været
rejseleder i det meste af Sydamerika for danske bureauer.
Søren er rejseleder på nogle af vores grupperejser og vi
tilbyder ham som guide til spændende byture i Buenos Aires.
Ofte er det Søren der gennemfører velkomstmødet, når I
kommer til hotellet i Buenos Aires.

MEDARBEJDER I RIO DE JANEIRO
Rasmus Krath har gennem flere år boet i Rio i den danske
vinter. Han er medlem af en af Rios førende sambaskoler i
slumbyen Rocinha og deltager som musiker i skolens show
under karnevallet.
I mange år har han været rejseleder i det meste af verden for
danske bureauer. Rasmus er guide for mange af vores grupper,
der besøger Rio. Som noget helt specielt kan have tage
gæster med på besøg, når han øver med sin sambaskole.

Hans Erik Rasmussen.

INFOMØDER OG
ÅBEN REJSESESØNDAG
Vi kommer meget gerne på besøg hos jer for at fortælle om
lige præcis den rejse, som I er interesseret i. Vi kommer over
hele landet. Ring eller skriv og lav en aftale.
Vores bureau holder til på Midtsjælland, hvor vi på udvalgte
søndage holder Åben Rejsesøndag. Her fortæller vi om vores
rejser mm.
Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske
vinhus i København.
Se datoer på vores hjemmeside.

Søren Moberg.

Rasmus Krath.

ARGENTINA - EN DANSK GUIDE
af Hans Erik Rasmussen

De steder i Argentina, som vi besøger på denne rejse, er alle beskrevet i Hans Erik
Rasmussens guidebog.
Alle, der er interesserede i rejsen, modtager gratis E-bogsudgaven. Bagerst i bogen er
grundige kapitler om Argentinas historie og kultur samt alt det, der er værd at vide før,
under og efter rejsen. Bogen slutter med et spisekort til restaurantbesøg i kød- og
vinlandet Argentina.
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VIL DU MED TIL
ARGENTINA?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information
om denne eller andre af vores rejser til Argentina. Find
yderligere oplysninger om Argentina og se vores film
fra landet 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
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