
VI SKRÆDDERSYR DIN
REJSE TIL ARGENTINA

KONTAKT OS OG FORTÆL OM JERES DRØMME OG ØNSKER

AFGANG HVER DAG ÅRET RUNDT

VI HAR KONTAKTERNE OG ERFARINGEN



Vi skræddersyr jeres sydamerikanske eventyr, så I får 
en rejse, der opfylder jeres drømme og ønsker. I 
planlægningsfasen er vi jeres sparringspartner, hvor vi 
rådgiver og kommer med forslag til rejseplan og rejsemål. 

SÅDAN GØR I 
Start med at ringe eller sende os en mail, hvor I 
beskriver de lande og steder, som I vil besøge, og hvilke 
aktiviteter og udflugter, som rejsen skal indeholde.

LAD OS MØDES
Optimalt er, at vi aftaler et møde, hvor vi går i detaljer, 
og studerer kort og billeder. Mødet kan foregå på vores 
kontor,  i vores mødelokale i København, på en café 
nær jer eller hjemme hos jer privat. Vi kommer over 
hele landet.

REJSEPLAN
Efter mailudveksling og telefonisk eller personligt møde 
udarbejder vi et forslag til en rejseplan, der skitserer 
rejsen dag for dag. Prisoverslag får I også. 

REJSEMAPPE
Vi leverer en rejsemappe, der indeholder adresser på 
hoteller, billetter til lokaltransport, kort til de steder I 
besøger og adresse på vores lokale folk, der 
hjælper jer undervejs.

INFORMATIONSMØDE
Når I ankommer til Argentina, har I et møde med vores 
repræsentant i landet. Her gennemgår I rejsen, og I får 
eventuelle fly- og busbilletter og vouchere.

UNDERVEJS
Under rejsen har I selvfølgelig telefonnumre på de 
personer, som I kan kontakte i tilfælde af uforudsete 
hændelser.

Vi glæder os til at yde jer en optimal service.

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk



BØGER OM SYDAMERIKA AF HANS ERIK RASMUSSEN

HANS ERIK RASMUSSEN
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MØLLEN MULTIMEDIE

Eneste guidebog på dansk om 
Argentina

Forord til bog med kapitlet om Galapa-
gos i Darwins “Rejse om Jorden”

De første tre udgaver af guidebogen Rejsebog om egne eventyr i PeruBørne-billedbog om børn i Bolivia.

Debutbogen om et halvt års rejse gen-
nem Bolivia, Argentina og Brasilien

Undervisningsbog

REJSEARRANGØR OG INDEHAVER
Hans Erik Rasmussen laver rejseplanerne til vores skrædder-
syede eventyr, og trækker her på sin lange erfaring og sine 
mange kontakter i Sydamerika. Flere gange om året besøger 
han Sydamerika på researchrejser for at lave nye aftaler.

Han etablerede Gyrd Rasmussen Travel i 2014 efter i mange 
år at have været rejseleder for andre bureauer og arrangeret 
rejser for blandt andet højskoler. En årrække drev han rejse-
bureauet Eventyrliv.dk sammen med Calle Granholm.

EVENTYRER
Hans Erik har siden 1981 rejst og boet sammenlagt seks år i 
Sydamerika. Som ung arbejdede han som lærer i Argentina og 
gennemførte lange eventyrlige rejser i til hest i Andes-
bjergeneog i kano gennem Amazonas. Nogle måneder opholdt 
han sig hos yanomamiindianerne dybt i Venezuelas jungle. 
Hans Erik har været medlem af Eventyrernes Klub siden 1996.

FORFATTER
I 1996 blev han tilknyttet Politikens Forlag, hvor han gennem 
mange år skrev og redigerede bøger i den kendte Turen går 
til-serie. Andere udgivelser omfatter rejsebøger om egne 
oplevelser, børnebøger og undervisningsbøger. Endvidere har 
han lavet flere film.

Hans Erik Rasmussen, rejsearrangør, eventyrer og forfatter.

Omfattende guide udkommer 2016



Vi er priviligerede at have en række meget kompetente, 
dansktalende guider, der bor i Sydamerika. I planlægningen 
af skræddersyede rejser trækker vi på deres viden, og når 
I rejser, kan I have en med som guide på hele eller dele af 
rejsen. Vi mener helt klart, at I dermed får en højere service, 
end hvis vi udelukkende brugte lokale engelsktalende guider. 

ADMINISTRATIV
MEDARBEJDER
Klaus Helsted er tovholder 
på mange af vores 
administrative arbejds-
opgaver. Han laver deltager-
lister, tegner afbestillings- og 
rejseforsikringer, fakturerer 
og står for en del af 
korrespondancen med jer.
 
Han er endvidere 
sparringspartner for Hans 
Erik.

KLAUS HELSTED

KONSULENTER OG GUIDER
EJER OG
REJSEARRANGØR
Hans Erik trækker på sin 
store erfaring fra sine mange 
år i Sydamerika, når han 
skræddersyr rejseplaner til 
vores gæster.

Gennem fire år har han boet i 
Argentina, og han været gift 
med en argentinsk kvinde.

Han har besøgt samtlige 
Argentinas 23 provinser.

HANS ERIK RASMUSSEN

RICARDO 
ALBECK

Ricardo er 
dansktalende 
guide på 
“den danske 
pampa”.

SØREN
MØBERG

Søren bor i 
Buenos Aires 
og er guide 
for mange af 
vores grupper.

CALLE
GRANHOLM

Calle bor nær 
Lima, og er 
guide på mange 
af vores rejser 
i Sydamerika.

PEDER
ROBLES

Pedro bor i 
Nordvest-
Argentina og 
hjælper når 
gæster er der.

KONTAKT OS

Hold jer ikke tilbage hvis I 
ønsker vores råd, ekspertise 
og hjælp til jeres rejse. Mail 
eller ring og læg en besked, 
hvis vi har travlt.

Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5
4690 Haslev

Hans Erik: tlf. 70 27 44 56
he@rasmussentravel.dk

KONTOR VED HASLEV MØDELOKALE I KØBENHAVN

Vi har et tæt samarbejde med Det Argentinske Vinhus, hvor 
vi afholder møder med  kunder i de stemningsfyldte lokaler 
- og nyder at byde på et godt glas vin, mens rejsedrømmene 
diskuteres.

INFOMØDER OG FOREDRAG
... afholder vi jævnligt, hvor I kan høre om alle vores 
spændende destinationer på det sydamerikanske kontinent.
Adresse: Amagerbrogade 18, 2300 København S.

Her foregår det daglige arbejde med at planlægge og sørge 
for at jeres rejser bliver til virkelighed. Individuelle møder kan 
bookes både hverdage og i weekender. Se vores udstilling 
med etnografika, bøger, kort og kunst fra Sydamerika.

ÅBEN REJSESØNDAG
Udvalgte søndage åbner vi bureauet til  inspirerende efter-
middage, hvor Hans Erik fortæller om vores forskellige rejser 
og om de enkelte lande. Tidligere rejsende dukker ofte op.


