15 DAGE

CHILE & ARGENTINA
SANTIAGO, STILLEHAVET, ANDESBJERGENE,
MENDOZA, BUENOS AIRES, IGUAZÚ
INDIVIDUEL RUNDREJSE

KORT FORTALT

REJSEKODE:
VSE-001

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

Afgang fra Danmark og flyskift i
en europæisk lufthavn.

Ankomst til Santiago om
morgenen. Slentretur i Santiago.

Santiago de Chile. Tid til at tage
svævebanen op til bjerget San
Cristobal.

Dagsudflugt til Valparaiso og
Viña del Mar.

DAG 05

DAG 06

DAG 07

DAG 08

Bus gennem Andesbjergene til
Mendoza.

Mendoza med San Martínparken. Hop af-og-på-bus.

Heldags udflugt til et af
vinområderne syd for Mendoza.
Med smagsprøver og frokost.

Fly til Buenos Aires.

DAG 09

DAG 10

DAG 11

DAG 12

Med dansktalende guide til
havnen og mødrene på Majpladsen.

Mulighed for Palermo, Recoleta
og tagoshow.

På egen hånd i Buenos Aires.

Fly til Iguazú.

DAG 13

DAG 14

DAG 15

DAG 16

Iguazú-vandfaldene fra
Argentinas side.

Iguazú-vandfaldene fra
Brasiliens side.

Afrejse mod Europa.

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 Chile og Argentina har vi selvfølgelig
mulighed for at ændre og udvide rejseplanen.
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OM REJSEN
REJSENS PRIS: FORHØR OM AKTUEL PRIS.
Per person i delt dobbeltværelse.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der
er inkluderet.

Ikke inkluderet i prisen:
• Flyrejse mellem Danmark og Latinamerika.
• 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@rasmussentravel.dk
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DAG

DAG

DAG

AFSTED PÅ
REJSE

SLENTRETUR I
SANTIAGO

BJERGET SAN CRISTOBAL

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

Hen på formiddagen lander
I i Santiago de Chile. Efter at
have fået jeres indrejsestempler i passet, går I ud
i ankomsthallen og bliver
modtaget af vores chauffør,
der kører jer ind til hotellet i
centrum.

Dagen er til fri disposition. En oplagt tur kan gå op til bjerget
Cerro San Cristóbal, hvorfra der er en fantastisk udsigt over
byen og til Andesbjergene.

01

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

02

Om eftermiddagen går I ud
i byen - hotellet ligger inde
i centrum - og får det første
indtryk af en af Sydamerikas
mest moderne hovedstæder.
• Morgenmad
• Transfer lufthavn - hotel
med guide
• Hotel Fundador standard
Eller tilsvarende hotel i
samme kategori
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Hotel Fundador standard
Morgenmad

DAG

DAG

VALPARAISO
OG VIÑA DEL MAR

GENNEM ANDESBJERGENE TIL
ARGENTINA

Selv om Santiago ligger for foden af Andesbjergene, er der
120 kilometer til Stillehavsbyerne Valparaiso og Viña del Mar.

Læn jer tilbage i luksusbussens sæder og nyd dagens fantastiske busrejse gennem Andesbjergene fra Chile til Argentina.

Valparaiso er på UNESCO’s liste over Verdens kulturarv på
grund af sin maleriske arkitektur på byens 44 bakker med
deres 15 karakteristiske elevatorer.

Fra Santiago bevæger I jer op gennem en dal til den tre
kilometer lange tunnel, hvor grænsen mellem de to lande
tunellen er midtvejs. Kort efter grænseposten på den argentinske side kan I på venstre side af vejen se det 6.962 meter
høje Aconcagua, Bjerget er det højeste udenfor Himalaya.

04

I besøger byens vigtigste plaza og tager en af elevatorerne
op til et punkt med storslået udsigt over byen og havet.
Viña del Mar er yndet ferieby for chilenere, og I tager en gåtur
ad strandpromenaden.
• Morgenmad
• Privat heldagstur til Valparaiso og Viña del Mar med
engelsktalende guide
• Hotel Fundador standard
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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Vejen fortsætter ned gennem Andesbjergene til I kommer til
vinbyen Mendoza.
• Morgenmad
• Transfer hotel - busterminal
• Bus Santiago - Mendoza
• Transfer busterminal - hotel
• Hotel Abril, Mendoza
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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DAG

DAG

BØFFER OG VIN I MENDOZA BY

VINOMRÅDET LUJAN DE CUYO
I BIL ELLER PÅ CYKEL

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
vingårde. Frokost og smagsprøver er inkluderet, så I kommer
mætte og velforsynede hjem til Medoza.

06

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.
Mendoza har en hop-af-og-på-bus, som kører en fin rute
gennem byen og parken San Martín. Det er også en god
måde at opleve byen på.
• Morgenmad
• Transfer hotel - lufthavn
• Fly Buenos Aires - Mendoza
• Transfer lufthavn - hotel
• Hotel Abril, Mendoza
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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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.
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.
• Morgenmad, froksot med vine
• Hotel Abril, Mendoza
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
• Heldagstur i bil med engelsktalende guide til vinområdet
Lujan de Cuyo. Med smagsprøver og frokost.

DAG

DAG

MENDOZA - BUENOS AIRES

SØNDAGSMARKED I
SAN TELMO

Fly til Buenos Aires om morgenen, hvor I bliver modtaget og
kørt ind til jeres hotel i bydelen San Telmo.

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.
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Vores lokale medarbejder i Buenos Aires møder jer på hotellet og giver gode idéer til dagene i Buenos Aires. Sammen
med ham går I en tur ud i kvarteret.
• Morgenmad
• Transfer hotel - lufthavn
• Fly Mendoza - Buenos Aires
• Modtagelse i lufthavnen
• Transfer lufthavn - hotel
• Velkomstmøde med vores lokale medarbejder
• Hotel Patios de San Telmo, Superior room, San Telmo
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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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.
• Morgenmad
• Hotel Patios de San Telmo, Superior room, San Telmo
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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DAG

DAG

LA BOCA OG PUERTO MADERO
MAJPLADSEN

“STRØGET” FLORIDA,
RECOLETA OG TANGOSHOW

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.
• Morgenmad
• Hotel Patios de San Telmo, Superior room, San Telmo
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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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.
Om aftenen overværer I et et professionelt tangoshow med
musik, sang og dans på ”La Ventana” i San Telmo. En menú
på tre retter med tilhørende vine er inkluderet.
• Morgenmad, aftensmad med vin
• Tangoshow med mad og vin. Transport til og fra hotel
• Hotel Patios de San Telmo, Superior room, San Telmo
Eller tilsvarende hotel i samme kategori

DAG

DAG

FLY TIL IGUAZÚ
I NORDØSTARGENTINA

VANDFALDENE PÅ DEN
ARGENTINSKE SIDE

Fly til Puerto Iguazú ved grænsen til Brasilien. Byen (32.000
indb.) er udgangspunkt for besøg ved Iguazúvandfaldene og
er et forholdsvis hyggeligt sted at slentre rundt – i hvert fald
langt hyggeligere end grænseområdets to meget større byer
Foz do Iguacu i Brasilien og Ciudad del Este på Paraguays
side.

I tager ud til vandfaldene tidligt om morgenen, da området på
den argentinske side er så stort, at I let kan bruge en hel dag.
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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. Vandfaldene ligger på Iguazúfloden, der danner
grænse mellem Argentina og Brasilien. På den argentinske
side kommer man tæt på vandfaldene, og fra den brasilianske
side har man det store overblik.
Las Cataratas, “Vandfaldene” er det navn, som de lokale ofte
bruger. Flertalsformen udtrykker, at der ikke er tale om et,
men mange vandfald. Over en hesteskoformet strækning på
2.500 meter falder i gennemsnit 1.500 kubikmeter vand i
sekundet ud over en 80 meter høj klippekant af basalt. Alt
efter vandstanden i floden varierer antallet af enkeltfald fra
160 til 260 store og små fald.
• Morgenmad
• Transfer hotel - lufthavn
• Fly El calafate - Buenos Aires - Iguazú
• Transfer lufthavn - hotel i Iguazú
• Hotel Jasy, Iguazú
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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De største har egne navne og ville, hvis de havde ligget
alene, i sig selv have været en attraktion. Det største vandfald er La Garganta del Diablo, Djævelens svælg, i bunden af
hesteskoen.
Den øvre sti fører ud over toppen af en lang række vandfald.
På gangbroer af metal har I undervejs en fabelagtig udsigt til
vandfaldene.
Den nedre sti fører ned til bunden af vandfaldene. Herfra
kan I sejle med en båd op ad Iguazúfloden og endda ind i et
vandfald. Inden turen får I udleveret regntøj. Sørg også for
at sejle over til øen Isla San Martín, hvor der er endnu flere
udsigtspunkter.
Med et elektrisk tog kører I gennem junglen til en gangbro,
der fører ud over floden til vandfaldet Djævelens Svælg.
• Morgenmad
• Transfer til og fra vandfaldene
• Indgang til nationalparken med vandfaldene
• Hotel Jasy, Iguazú
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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DAG

DAG

DAG

VANDFALDENE PÅ DEN
BRASILIANSKE SIDE

HJEMKOMST

HJEMKOMST

Om morgenen kører I med jeres bagage over Brasiliens
grænse til besøgscentret ved indgangen til nationalparken.
Her hopper I på shuttlebussen, der kører jer gennem junglen
til vandfaldene. Ved det luksuriøse hotel Das Cataratas stiger
I af.

Om formiddagen bliver I kørt
til lufthavnen på den brasilianske side af grænsen, og
starter rejser tilbage mod
Europa med et flyskift i Rio
de Janeiro eller Sao Paulo.

Hjemkomst til Danmark efter
en storslået rejse.
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Mens I vandrer en lille kilometer på slugtens øvre del, har I
panoramaudsigt til vandfaldene. I slutter med at gå ud over
en gangbro, hvorfra I har et spektakulært udsyn direkte op i
hovedvandfaldet Djævelens Svælg i bunden af den hestesko,
som vandfaldene former.
• Morgenmad
• Transfer hotel - vandfaldene i Brasilien
• Indgang til nationalparken med vandfaldene
• Hotel Jasy, Iguazú
Eller tilsvarende hotel i samme kategori
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• Morgenmad
• Transfer hotel - lufthavn
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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.
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.
Søren Moberg.

Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske
vinhus i København.
Se datoer på vores hjemmeside.

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
CHILE OG ARGENTINA?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information
om denne eller andre af vores rejser til Argentina. Find
yderligere oplysninger om Chile og 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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