
RIO OG ARGENTINA
MULIGHED FOR CHILE

RUNDREJSE MED REJSELEDER CALLE GRANHOLM

19 / 25 / 27 DAGE MED AFREJSE 27. FEBRUAR 2019

SLUMBY, IGUAZÚVANDFALD, NORDVESTARGENTINA, 
BUENOS AIRES, GLETSJERE I PATAGONIEN.
FORLÆNG MED “DEN DANSKE PAMPA” ELLER 
VANDRING I TORRES DEL PAINE I CHILE
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KORT FORTALT REJSEKODE:
19R-710

DAG 04
Fly til Iguazú. Opleve 
vandfaldene på den 
brasilianske side.

DAG 03
Op til Kristusstatuen og besøg i 
en slumby.

DAG 02
Ankomst til Rio de Janeiro. 
Besøg i kvartererne Rio 
centrum, Lapa og Santa Teresa.

DAG 01
Afgang fra Danmark og flyskift
i Europa inden kurs mod 
Sydamerika.

DAG 08
Oplevelser i de små byer i 
Humahuacakløften.

DAG 07
Kørsel fra Salta til den smukke 
by Purmamarca ved det 
syvfarvede bjerg.

DAG 06
Fly fra Iguazú til Salta. 
Folkemusik og dansk på spille-
stedet “Den Gamle Station”.

DAG 05
Iguazúvandfaldene på den 
argentinske side.

DAG 12
Kirkegården Recoleta og 
Avenida 9 de Julio.

DAG 11
Havnekvartererne La Boca og 
Puerto Madero og Majpladsen.

DAG 10
Kørsel ned fra højlandet til Salta. 
Fly til Buenos Aires. Hotel i San 
Telmo.

DAG 09
Kørsel op på højalandet 
“punaen”. Besøg ved den store 
saltørken Salinas Grandes. 

DAG 14

Til den lille by La Dulce på 
Pampaen. Møde med dansk-
argentinere. Videre til Necochea.

DAG 13

Bus fra Buenos Aires til Tandil. 
Udflugt for at se de steder, hvor 
de første danskere på pampaen 
bosatte sig.

DAG 16

Besøg på den tidligere danske 
skole og til typisk argentinsk 
asado på dansk-argentiners 
gård på pampaen.

DAG 15

Udflugter og private besøg på 
pampaen ved Necochea og Tres 
Arroyos.

DAG 17

Bus mod Buenos Aires og hotel 
i Buenos Aires

DAG 18

DAG 18 - 27

DAG 19

DAG 18

Vandretur ind mod bjerget Fitz 
Roy. Fantastisk udsigt til Pa-
tagoniens mest markante bjerg.

DAG 19

Vandring mod bjergene Los 
Torres eller sejltur til gletsjeren 
Viedma og mulighed for 
gletsjervandring.

DAG 21

Sidste slentretur i Buenos Aires. 
Afrejse mod Europa.

DAG 20

Kørsel fra El Chaltén til El 
Calafate. Fly til Buenos Aires og 
videre mod Europa.

DAG 22

Hjemkomst til Danmark efter en 
storslået rejse.

Fly til byen El Calafate i det 
sydligste Argentina.

Kørsel i Patagonien til byen El 
Chaltén for foden af 
Andesbjergene.

Gletsjeren Perito Moreno. Den 
mest kendte gletsjer i 
Patagonien.

Kørsel fra El Chaltén til El 
Calafate. Fly til Buenos Aires og 
hotel i Buenos Aires

DAG 23 DAG 24 DAG 25
Hjemkomst til Danmark efter en 
storslået rejse.

Forlængelse med vandreturen W i den chilenske nationalpark Torres del Paine.
Se turbeskrivelsen længere fremme i dette katalog.
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REJSENS PRIS:   XX.XXX KR.
MED FORLÆNGELSE PAMPA: FORHØR
MED FORLÆNGELSE CHILE: FORHØR

Per person i delt dobbeltværelse.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Fly Danmark - Rio de Janeiro 
• Fly Buenos Aires / Santiago de Chile -Danmark
• Fly Rio de Janeiro - Iguazú
• Fly Iguazú - Salta
• Fly Salta - Buenos Aires
• Fly Buenos Aires - El Calafate
• Fly El Calafate - Buenos Aires / Punta Arenas - Santiago
• Alle transporter mellem hoteller og lufthavne og 
   busstationer
• Alle beskrevne busture
• Alle transporter mellem hoteller og lufthavne
• Bus i Nordvestargentina
• Alle overnatninger på hotel
• Morgenmad alle dage
• Offentlige transporter i Rio og Buenos Aires
• Udflugt til Kristusstatuen og slumby i Rio
• Udflugt vandfaldene i Iguazú
• Udflugt til gletsjeren Perito Moreno i Patagonien
• Besøg hos Fitz Roy Madsen i El Chaltén
• Alle indgange til nationalparker i gletsjerområdet, 
   Nordvest Argentina og Iguazúvandfaldene
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der 
er inkluderet.

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.

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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Sidst på dagen forlader I 
Danmark og skifter efter 
nogle timer fly i en 
europæisk lufthavn.

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

Fly Danmark - Rio

AFSTED PÅ 
EVENTYR

DAG 

01

Fra lufthavnen i Rio de Janeiro kører vi til vores hotel på Copacabana.

Når vi er indkvarteret er der tid til en tur på den berømte strand Copacabana.

Om eftermiddagen tager vi ind i centrum og oplever den storslåede katedral. I det 
nærliggende kvarter Lapa er den hvide viadukt og den chilenske kunstner Jorge Salerón’s 
trappe, der er smukt dekoreret med kakler. 

Vi tager en lille sporvogn og kører op på det højtliggende kunstnerkvarter Santa Teresa. 

Om aftenen lytter vi til typisk brasiliansk musik på et musik- og spisested i kvarteret Lapa, der 
fredag aften forvandles til et kærmpe udendørs festområde.

Transfer lufthavn - hotel på Copacabana
Transport mellem hotel og centrum
Hotel på Copacabana

ANKOMST TIL RIO DE JANEIRO
KVARTERERNE LAPA OG SANTA TERESA

DAG 

02
Torsdag d. 28.   2018Onsdag d. 27. 

februar
2019
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Om morgenen flyver vi til Iguazú på grænsen til Argentina. 
Nær lufthavnen ligger besøgscentret ved indgangen til 
nationalparken. Her hopper vi på shuttlebussen, der kører os 
gennem junglen til vandfaldene. Ved det luksuriøse hotel Das 
Cataratas stiger vi af.

Mens vi vandrer en lille kilometer på slugtens øvre del, har vi 
panoramaudsigt til vandfaldene. Vi slutter med at gå ud over 
en gangbro, hvorfra vi har et spektakulært udsyn direkte op i 
hovedvandfaldet Djævelens Svælg i bunden af den hestesko, 
som vandfaldene former.

Når vi har nydt vandfaldene, kører vi til vores hotel i den 
argentinske by Puerto Iguazú.

Transfer hotel - lufthavn
Fly Rio Foz do Iguassu
Indgang til Iguazúvandfaldene på Brasiliens side
Transport vandfaldene - hotel
Hotel i Puerto Iguazú
Morgenmad

FLY TIL IGUAZÚ
VANDFALDENE I BRASILIEN

DAG 

04

Om morgenen kører I op til Kristusstatuen og får den
klassiske ned over Rio. Bjerget, som Kristusstatuen står på, 
hedder Corcovado, der betyder Pukkelryg. Statuen er 30 me-
ter høj, står på en otte meter høj sokkel og blev rejst mellem 
1922 og 1931. Armenes favnbredde er 28 meter.

Bagefter besøger I en af Rio’s 950 ”favela’er”, slumbyer, der
har bredt sig op ad bakkerne og er hjem for 20 procent 
af byens befolkning. Jeres guide bor selv i slumbyen, så I 
hører virkelig om livet her i ”favelaen” fra én, der kender det 
indefra. I slutter besøget med en frokost på en restaurant i 
slumbyen.

Tur til Kristusstatuen og en slumby med engelsktalende guide
Hotel på Copacabana
Morgenmad

KRISTUSSTATUEN OG SLUMBY

DAG 

03
Lørdag d. 2. marts 2018Fredag d. 1. marts 2018
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Iguazú betyder Store Vande på det lokale indianersprog 
guaraní, og navnet udtrykker klart og præcist, hvorfor vand-
faldene – fuldt fortjent – er Sydamerikas mest kendte naturlige 
vidunder. 

Vandfaldene ligger på Iguazúfloden, der danner grænse mel-
lem Argentina og Brasilien. Vi kører 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

IGUAZÚVANDFALDENE PÅ DEN 
ARGENTINSKE SIDE

DAG 

05
FLY OVER BUENOS AIRES TIL 
SALTA I NORDVESTARGENTINA

DAG 

06

Midt på dagen flyver vi til Salta i Nordvestargentina.

Salta er på én gang kolonial og moderne. Omgivet af bjerge 
er byen en af de smukkest beliggende provinshovedstæder.
I Argentinsk sammenhæng er byen rigtig gammel, idet
den blev grundlagt allerede i 1582. Den smukke Plaza 9 de 
Julio med sine mange palmer er byens centrale plads omgi-
vet af nogle af byens fineste gamle bygninger. Katedralen er 
smuk, men ”kun” fra 1800-tallet. På sydsiden ligger Cabildo,
det tidligere rådhus fra 1780, som nu huser Museo Histórico 
del Norte. Her er også et museum med de menneskeofre, 
som inkaerne satte på et bjerg nær grænsen til Chile.

Aftensmaden indtager vi på restaurante og spillestedet La 
Vieja Estación. Her oplever vi lokal folkemusik og dans.

Transfer hotel - lufthavn
Fly Iguazú - Salta
Transfer lufthavn - hotel
Hotel Salta
Morgenmad

Søndag d. 3. marts 2018 Mandag d. 4. marts 2018
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DAG 

07

Humahuaca er dalens hovedby, som vi besøger. Hver middag 
kl. 12 præcis er de fleste samlet på plazaen for at se en lille 
statue komme ud af en niche i rådhusets tårn. Statuen virker 
lidt kitschet, men viser San Francisco Solano, der var en 
sprog- og musikinteresseret spansk missionær, som i 20 år 
omkring år 1600 arbejdede i det som nu er Nordvest-
argentina. Katedralen er et besøg værd, ligesom man bør gå 
op ad den brede trappe fra plazaen og betragte uafhængig-
hedsmonumentet i sten og bronze. Byens centrale gader er 
rigtig hyggelige at slentre omkring i. Både midt på dagen og 
om aftenen er der folkemusikgrupper, der optræder rundt på 
restauranterne.

Ellers går dagen med at suge områdets stille, hjertelige 
stemning til os ved at slentre i de små byers gader.

Lejet bil / bus til dagens kørsel
Hotel i Humahuaca
Morgenmad

DALEN OG BYEN HUMAHUACA

DAG 

08

I lejede biler kører vi mod nord til provinsen Jujuy. Her 
mærker man tydeligt, at der ikke er langt til hverken det 
indianske Bolivia eller Chiles knastørre Atacamaørken. Vi 
kommer op i dalen Humahuaca, der er kendetagnet ved små, 
hvide koloniale kirker og tørre, mangefarvede sandstens-
bjerge i buede formationer.

Vores mål er Purmamarca, hvis største attraktion er det syv-
farvede bjerg, som man ser gengivet på utallige turistplaka-
ter. Et stort, kroget og ældgammelt johannesbrødtræ domine-
rer plazaen foran kirken fra 1648. Det gamle rådhus med de 
fire buer er også med til at give en aura af ophøjet ro. 

Enten indlogerer vi os i Purmamarca eller i Uquia lidt længere 
oppe i dalen. 

Lejet bil / bus til dagens kørsel
Hotel i Humahuaca
Morgenmad

PURMAMARCA MED DET 
SYVFARVEDE BJERG

Tirsdag d. 5. marts 2018 Onsdag d. 6. marts 2018
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Efter at par dage i Humahuacadalen er vi højdetilvænnede, 
så vi kan køre op gennem hårnålesvingene til punaen. Puna 
er det næsten flade højland i knap 4000 meters højde. Dette 
landskab fortsætter ind i Chiles Atacamaørken og op gennem 
Bolivia til Peru. På  punaen holder bønderne lamaer, og vi vil 
sandsynligvis også se den graciøse vicuña, der er en 
vildtlevende fætter til lamaen.

På punaen kommer vi til Salinas Grandes, der er en af Argen-
tinas største saltsletter og absolut den mest imponerende. 
Den enorme saltslette er som et hvidt hav med få centimeter 
høje krusninger på en fuldstændig vandret overflade. 

Lejet bil / bus til dagens kørsel
Hotel i Humahuaca
Morgenmad

NORDVESTARGENTINA

DAG 

09
FLY TIL BUENOS AIRES

DAG 

10

I kører til Salta for at flyve til Buenos Aires.

Hver søndag er der et skønt marked på Plaza Dorrego i kvar-
teret 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.

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 endvi-
dere Den Danske Kirke.

Lejet bil / bus til dagens kørsel
Fly Salta - Buenos Aires
Transfer lufthavn - hotel
Hotel kvarteret San Telmo
Morgenmad

Torsdag d. 7. marts 2018 Fredag d. 8. marts 2018
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DAG 

11

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.

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.

Dagen giver også tid til på egen hånd at opleve byen.

Hotel kvarteret San Telmo 
Morgenmad

“STRØGET” FLORIDA OG
RECOLETA

DAG 

12

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

”Havnerundfarten” kan fortsætte til den renoverede inder-
havn Puerto Madero, hvor de gamle pakhuse er omdannet til 
topklasse 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. Majpladsen er stedet, hvor 
skiftende præsidenter har holdt deres store taler, og hvor 
folket demonstrerer for at vise deres utilfredshed med 
præsidentens politik.

Turene rundt i Buenos Aires sker til fods og med offentlige 
transportmidler, så vi på denne måde kommer tæt på ”los 
porteños”, beboerne i Buenos Aires.

Hotel kvarteret San Telmo 
Morgenmad

LA BOCA OG PUERTO MADERO,
MAJPLADSEN OG TANGOSHOW

Lørdag d. 9. marts 2018 Søndag d. 10. marts 2018
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DAG 

13
FLY TIL EL CALAFATE I
PATAGONIEN

DAG 

14

Om morgenen flyver vi til El Calafate i det sydlige Patagonien. 
Byen er indgangsporten til nationalparken med de store 
gletsjere. Byen er i kraftig vækst, og langs hovedgaden 
servicerer restauranter, turbureauer og udstyrsbutikker de 
mange turister, der kommer for at opleve gletsjerne.

I udkanten af byen ligger det meget moderne besøgescenter 
Glacearium. I billeder, lysplancher og udstillinger formidles 
fakta om naturen i dette gletsjerfyldte og bjergrige hjørne af 
Argentina.

El Calafate ligger ud til den store sø Lago Argentino.

Fly Buenos Aires - El calafate
Transfer lufthavn - hotel
Hotel i El Calafate
Morgenmad

Mandag d. 11. marts 2018 Tirsdag d. 12. marts 2018

GLETSJEREN PERITO MORENO

I dag har I en storslået udflugt til den enorme gletsjer Peri-
to Moreno. Gletsjeren er, på trods af at den hverken er den 
største eller højeste, alligevel den mest imponerende. Det 
skyldes at I kommer virkelig tæt på, når I oplever den fra fine 
platforme og gangbroer.

I modsætning til de andre gletsjere, der trækker sig tilbage, 
vandrer den 30 kilometer lange og  250 km² store Perito Mo-
reno fremad med op til syv centimeter i døgnet.

På turen ud til gletsjeren fortæller guiden om nationalparkens 
natur.

Tur til gletsjeren Perito Moreno 
Adgang til nationalparken Los Glacieres
Hotel i El Calafate
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Om morgenen kører vi de tre timer op til den lille by El 
Chaltén. Bevoksningen er busksteppe, hvor de spredte 
estanciaer - store gårde - har fårehold. Dyrene passes af 
ridende gauchoer. Af vilde dyr kan vi være heldige at se 
lamaens fætter guanacoen, den lille sydamerikanske struds 
ñandu petisse og kondoren, der er verdens største fugl, der 
kan flyve.

Byen ligger for foden af det markante bjerg Fitz Roy, der er 
opkaldt efter kaptajnen på skibet Beagle, som Darwin sejlede 
Jorden rundt med i 1830’erne. Under rejsen foretog Darwin 
og Fitz Roy en ekspedition ind over Patagonien, og i sin 
dagbog skrev Darwin ”Fra et højtliggende punkt hilste vi med 
glæde bjergkædens hvide toppe”.

Den første pionér på egnen var nordjyden Andreas Madsen, 
der i 1901 byggede hus nær den nuværende by El Chaltén. 
Andreas havde deltaget på en ekspedition, der skulle definere
grænsen til Chile. Han blev betaget af de store bjerge, rejste 
hjem og hende sin barndomskæreste og skabte en estancia. 
I dag modtager Andreas’ oldebarn Fitz Roy Madsen gæster 
på familiens ejendom og fortæller om egnens og sin egen 
families historie.

Bus El Calafate - El Chaltén
Hotel i El Chaltén
Morgenmad

TIL EL CHALTÉN OG BESØG 
HOS FITZ ROY MADSEN

DAG 

16
DAG 

15
Onsdag d. 13. marts 2018 Torsdag d. 14. marts 2018

De morgenfriske kan spænde snørebåndene og vandre et par 
timer ind til et udsigtspunkt med view til Fitz Roy. Turen er 
ikke fysisk krævende og går ad en fin, afmærket sti.

El Chaltén blev grundlagt i 1985 for at skabe tyngde bag 
kravet om, at området tilhører Argentina. I dag er El Chaltén
udråbt til Argentinas vandrerhovedstad. Under vores besøg 
i byen har I mulighed for et par flotte vandreture. Turene er 
frivillige, så I behøves ikke være fysisk stærke for at deltage 
på turen.

Hvis der er inkarnerede friluftsfolk i gruppen er der mulighed 
for at lave en todages vandretur, hvor man overnatter i telt for 
foden af Fitz Roy og næste dag vandrer mod bjergene Los 
Torres.

Transfer hotel - lufthavn
Fly Buenos Aires - El calafate
Bus El Calafate - El Chaltén
Hotel i El Chaltén
Morgenmad

VANDRETUR TIL FITZ ROY
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DAG 

17

Hielo Continental Sur, Den Sydlige Kontinentale Iskappe, er 
med en længde på 350 km og en gennemsnitlig bredde på 
cirka 40 km den største iskappe udenfor polerne og Grøn-
land. Nogle steder er isen over 1.000 m tyk. Omkring 30 % af 
arealet ligger i Argentina og resten i Chile, men grænsen på 
isen er ikke nøjagtig fastlagt. 

Umiddelbart nord for iskappen ligger en lidt mindre, men 
tykkere iskappe. Fra iskapperne skyder 49 gletsjere ud i 
Sydchiles fjorde og i søer i både Chile og Argentina.

Den mest kendte og mest besøgte gletsjer er Perito Moreno, 
der udmunder i søen Lago Argentino 80 km vest for El 
Calafate.

Parque Nacional los Glaciares omfatter den største del af de 
ismasser, der er i Argentina.

DEN SYDLIGE KONTINENTALE 
ISMASSE

Dagen byder på en en ud af to mulige naturoplevelser. Den 
ene er en vandretur ind mod de markante bjerge Los Torres. 
Den anden er en gletsjervandring på gletsjeren Viedma.

Til gletsjervandringen kører man først til søen Lago Viedma, 
hvor vi stiger ombord i en katamaran. Sejladsen går til og 
langs kanten af gletsjeren Viedma, der er den næststørste 
af de 49 gletsjere, der løber ud fra den sydlige kontinentale 
iskappe. Skibet lægger til ved klipper, som vi stiger i land på. 

Første del af vandringen er på 4-500 meter og fører over 
ujævne klipper, der er formet af isens skurren. Når vi træder 
ud på selv gletsjeren, monterer guiderne steigeisen - ispigge 
- under jeres støvler og sko. Vandringen på isen varer godt 
halvanden time, og det gælder om følge guiderne, så vi ikke 
kommer i fare for at falde i en gletsjerspalte. Guiderne er 
meget kompetente. Eventuelle gangbesværede har mulighed 
for at blive ombord på båden.

Hotel i El Chaltén
Morgenmad

NOTE: Vandringen på gletsjeren er på grund af isens 
bevægelser ikke sikker på gennemførelse, og bookes og 
betales på stedet. Ca. 100 USD.

VANDRING MOD BJERGENE LOS 
TORRES ELLER PÅ GLETSJER

Fredag d. 15. marts 2018
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DAG 

18
DAG 

18
TIL EL CALAFATE 
OG HJEMAD
Om formiddagen kører vi til 
lufthavnen i El Calafate og 
flyver til Buenos Aires.

Morgenmad
Bus El Chaltén - El Calafate
Fly El Calafate - Buenos 
Aires og videre mod Europa

Lørdag 
d. 16. marts 

2018

Lørdag d. 16. marts 2018

FLY TIL BUENOS AIRES

Om formiddagen kører vi til lufthavnen i El Calafate og flyver 
til Buenos Aires. Fra lufthavnen kører I til hotel i Buenos Aires.

Efter alt antallet af deltagere på denne forlængelse, bliver 
rejselederen med gruppen.

Morgenmad
Bus El Chaltén - El Calafate
Fly El Calafate - Buenos Aires
Transfer lufthavn - hotel
Hotel i Buenos Aires

Forlængelse

til “Den danske 

pampa”

HJEMKOMST 
TIL DANMARK

DAG 

19

Om eftermiddagen 
ankommer vi til Danmark 
efter en storslået rejse.

Søndag 
d. 17. marts 

2018
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Vi forlader Buenos Aires og kører ud over pampaen til Tandil, 
som ligger smukt mellem småbjergene, hvor de første danske 
udvandrere bosatte sig. I starten var det især lolliker, falstrin-
ger og mønboer, der bosatte sig i og omkring Tandil.

Udenfor Tandil står en statue af Hans Fugl fra Horslunde Sogn. 
Hans var byens store foregangsmand og igangsætteren af 
den danske udvandring til Argentina. Den danske kirke 
aflægger vi et besøg, inden vi slutter i en historisk café. Vi 
prøver at få en lokal dansk-argentiner til at fortælle om byens 
danske historie.

Strækningen Buenos Aires - Tandil er 360 kilometer og tager 
cirka seks timer at køre.

Hvis der i gruppen er deltagere, der ønsker at finde steder på 
pampaen, er vi behjælpelige med dette. 

Morgenmad
Bus Buenos Aires - Tandil
Hotel Hermitage, Tandil

OVER PAMPAEN TIL TANDIL

DAG 

19
TANDIL - LA DULCE - 
NECOCHEA

DAG 

20

Op ad formiddagen kører vi til den lille by La Dulce, der ligger
i hjertet af den danske pampa. Omkring La Dulce bærer 
mange jordejere danske efternavne. 

I La Dulce modtages vi af en af vores lokale dansk-argentin-
ske venner, der viser os byens danske kirke. Her prøver vi at 
få den lokale dansk-argentinske menighed vært ved en sam-
menkomst med spisning, hvor vi har muligheden for at tale 
med folk og høre deres historier. Dette kan ikke garanteres, 
da det afhænger af menighedens gøremål.

Om aftenen kommer vi til byen Necochea ved Atlanterhavs-
kysten. Her er en dansk klub og en dansk kirke. Hvis vejret er 
godt, er der mulighed for et strandbesøg. Necochea er en af 
Argentinas vigtigste badebyer, og vores hotel ligger få meter 
fra stranden.

Hotel i Necochea

Morgenmad
Transport Tandil - Necochea
Hotel i Necochea eller Tres Arroyos

Søndag d. 17. marts 2018 Mandag d. 18. marts 2018
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DAG 

21

Om morgenen kører vi ud til den danske kirkegård i udkanten 
af Tres Arroyos, der er den eneste danske kirkegård uden-
for Danmark. De mange gravsten med navne som Gudrun 
Andersen, Knud Christian Buus, Kristine Haugaard og Edel 
Ambrosius vidner om en tid, da børn endnu blev døbt med 
danske fornavne.

Fra kirkegården kører vi ad jordveje ind til den tidligere 
dansk-argentinske skole. Erik Rybner, der har siddet i skolens 
bestyrelse eller hans kone Birthe Flensborg, der var lærer på 
skolen, viser rundt og fortæller om skolens historie.

Fra skolen kører vi ud på Erik og Birthes gård, hvor de er 
værter for en typisk asado med spidstegt lam, chorizo-pølser, 
salater og vin. Når eftermiddagen er til ende, har vi
sandsynligvis ikke behov for mere mad i dag :-) Erik og hans 
sønner driver gården, som har både jordbrug og kvægdrift. Vi 
har selvfølgelig mulighed for at gå en tur ud i marken og ind i 
maskinhuset. Ved aftenstid kører vi tilbage til Tres Arroyos.

Morgenmad
Hotel i Tres Arroyos

SKOLEN I CASCALLARES OG 
ASADO HOS ERIK OG BIRTHE

DAG 

22

Vi vil gøre hvad vi kan for at besøge den danske kirke. Hvis vi 
får arrangeret et møde i kirken, opfordrer vi til, at deltagerne 
lægger lidt i kirkebøssen. Økonomien er meget streng, da 
menigheden selv skal afholde præstens løn.

Vi besøger også den legendariske gamle danske Bar Rex.

Hen på eftermiddagen kører vi til Tres Arroyos.

Morgenmad
Hotel i Tres Arroyos

NECOCHEA ELLER 
TRES ARROYOS

Tirsdag d. 19. marts 2018 Onsdag d. 20. marts 2018
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Med bus kører vi til Buenos Aies, hvor vi kommer tids nok til at 
nyde at opleve søndagsmarkedet på Plaza Dorrego i bydelen 
San Telmo. 

Lige som sidste søndag har vi mulighed for at nyde aftenen 
på Plaza Dorrego.

Bus Tres Arroyos - Buenos Aires
Transport busterminal - hotel
Hotel i San Telmo, Buenos Aires
Morgenmad, frokost

MOD BUENOS AIRES

DAG 

23
AFREJSE FRA
ARGENTINA

DAG 

24

Om formiddagen kan vi 
slentre den sidste tur ud i 
Buenos Aires, inden vi efter 
frokost kører i lufthavnen.

Transfer hotel - lufthavn
Fly mod Europa
Morgenmad

Torsdag d. 21. marts 2018 Fredag 
d. 22. marts 

2018

HJEMKOMST 
TIL DANMARK

DAG 

25

Om eftermiddagen 
ankommer vi til Danmark 
efter en storslået rejse.

Lørdag 
d. 23. marts 

2018
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Vi forlader Buenos Aires og kører ud over pampaen til Tandil, 
som ligger smukt mellem småbjergene, hvor de første danske 
udvandrere bosatte sig. I starten var det især lolliker, falstrin-
ger og mønboer, der bosatte sig i og omkring Tandil.

Udenfor Tandil står en statue af Hans Fugl fra Horslunde Sogn. 
Hans var byens store foregangsmand og igangsætteren af 
den danske udvandring til Argentina. Den danske kirke 
aflægger vi et besøg, inden vi slutter i en historisk café. Vi 
prøver at få en lokal dansk-argentiner til at fortælle om byens 
danske historie.

Strækningen Buenos Aires - Tandil er 360 kilometer og tager 
cirka seks timer at køre.

Hvis der i gruppen er deltagere, der ønsker at finde steder på 
pampaen, er vi behjælpelige med dette. 

Morgenmad
Bus Buenos Aires - Tandil
Hotel Hermitage, Tandil

OVER PAMPAEN TIL TANDIL

DAG 

19
TANDIL - LA DULCE - 
NECOCHEA

DAG 

20

Op ad formiddagen kører vi til den lille by La Dulce, der ligger
i hjertet af den danske pampa. Omkring La Dulce bærer man-
ge jordejere danske efternavne. 

I La Dulce modtages vi af en af vores lokale dansk-argentin-
ske venner, der viser os byens danske kirke. Her prøver vi at 
få den lokale dansk-argentinske menighed vært ved en sam-
menkomst med spisning, hvor vi har muligheden for at tale 
med folk og høre deres historier. Dette kan ikke garanteres, 
da det afhænger af menighedens gøremål.

Om aftenen kommer vi til byen Necochea ved Atlanterhavs-
kysten. Her er en dansk klub og en dansk kirke. Hvis vejret er 
godt, er der mulighed for et strandbesøg. Necochea er en af 
Argentinas vigtigste badebyer, og vores hotel ligger få meter 
fra stranden.

Hotel i Necochea

Morgenmad
Transport Tandil - Necochea
Hotel i Necochea eller Tres Arroyos

Søndag d. 17. marts 2018 Mandag d. 18. marts 2018
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Om morgenen kører I med gruppen til lufthavnen i El Calafate 
og derfra videre til hotel i El Calafate.

Morgenmad
Transfer hotel - Chaltén
Hotel i El Calafate

TIL EL CALAFATE

DAG 

18

Kl. otte om morgenen starter I busturen fra El Calafate mod 
Chile med først at køre ad vejen mod Atlanterhavet. Efter 
knap 100 kilometer drejer I til højre og kører cirka 120 
kilometer videre til grænseovergangen Rio Don Guillermo. 
Først får I udrejsestempler på den argentinske side. Derfra 
kommer I efter 8 kilometer til den chilenske grænseby Cerro 
Castillo, hvor I på immigrationskontoret får indrejsestempler 
til Chile. Sørg for, at I intet spiseligt har med over grænsen. 
I stiger af bussen ved immigrationskontoret. 100 meter efter 
kontoret er Cafeteria Ovejero. Her skal I mødes med vores 
chilenske partner Dorthe Beldal.

Dorthe er vores medarbejder i det sydlige Chile. Hun er ud-
dannet bjergguide i Torres del Paine.

Dorthe kører jer til indgangen til nationalparken Torres del 
Paine, hvor I indlogerer jer på Hotel Las Torres, hvor hun 
briefer jer om de kommende dages vandring i parken.

Morgenmad
Bus El Calafate - Chile
Privat kørsel grænsebyen - nationalparken Torres del Paine
Adgang til nationalparken Torres del Paine
Hotel Las Torres

TIL TORRES DEL PAINE

DAG 

19
Lørdag d. 16. marts 2018 Søndag d. 17. marts 2018

Forlængelse

med vandreturen

W i Torres del

Paine, Chile
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DAG 

20
VANDRING TIL TÅRNENE
LAS TORRES

LANGS SØEN NORDENSKJOLD

I dag skal I vandre langs søen Nordenskjold (opkaldt efter 
den svenske geolog) i næsten hele dens længde fra øst mod 
vest. Søen er fyldt med gletsjersedimenter og har en fantastisk 
grønlig farve. Terrænet skifter mærkbart karakter som I vandrer 
fra det tørre øst mod det mere fugtige og frodige vest. Nyd de 
mange sceneskift og fantastiske udsigter mod syd, få det første 
indtryk af Det Sydlige Patagonske Isfelt, og bliv overrasket 
over den unikke formation ”Los Cuernos”, Hornene, med de 
karakteristiske sorte toppe ovenpå den lysegrå granit.

I kan overnatte på refugiet Los Cuernos eller vandre en time 
videre til Domos Francés og have et bedre udgangspunkt for 
den store dag i morgen.

Morgenmad, aftensmad 
Overnatning i køjeseng i refugie eller dome 

Dagens vandring: Til Los Cuernos 4 t / 11 km
Start 125 moh., slut 80 moh.

Tillæg fra Los Cuernos til Domos Francés 1,5 time / 5 km

Mandag d. 18. marts 2018
Vandredag 1

Fra området ”Las Torres” sætter I afsted mod turens største 
attraktion. I starter med at vandre ind gennem dalen mod de 
karakteristiske tre ”tårne”, der er de mest markante bjerge 
i Torres del Paine. Efter cirka fem timers vandring stiger I 
op over en morrænebakke og når en lille gletsjersø. På den 
anden side af søen rejser de tre lodrette granittinder ”tårne-
ne” sig fra en gletsjer. Der er tid til at nyde atmosfæren og 
udsigten inden I stiger ned samme vej ud gennem dalen.

Dagens vandring: 9 timer / 20 km
Start 125 moh., udsigtspunkt 900 moh., slut 125 moh.

Morgenmad
Hotel Las Torres

DAG 

21
Tirsdag d. 19. marts 2018

Vandredag 2
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I dag skal I udforske Den Franske Dal, Painemassivets abso-
lutte hjerte. Fra Los Cuernos har I godt 2,5 time til indgangen 
af dalen. Fra Domos Frances blot 40 minutter i meget let 
terræn. Der findes 2 udsigtspunkter i dalen: Det første findes 
godt en time inde i dalen. Her når I et naturligt plateau hvorfra 
i kan bruge tid på at observere de mange laviner der normalt 
brager ned fra massivets højeste bjerg, Paine Grande. Dette 
dynamiske bjerg har det med at stjæle opmærksomheden 
fra ”Hornene”, Los Cuernos som findes lige bag dig når du 
sidder og kigger op mod Paine Grande. Har I gode ben, 
god tid og fornuftigt vejr (er I i så tvivl tag chancen), gå da 1 
time + længere end i dalen. Her når I et overraskende smukt 
udsigtspunkt som præsenterer et amfi teater af spidse gra-
nittinder, der ikke kan ses før i når dybt nok ind i dalen fordi 
størstedelen ligger gemt af vejen bag Paine Grande. Når i når 
tilbage til indgangen af dalen har i godt 2,5 time yderligere til 
jeres overnatningssted, Lodge Paine Grande.

Morgenmad, aftensmad
Overnatning i rufugie Paine Grande

D. vandring: fra Domos F. til udsigtssted 1. 5 timer / 13 km
Start 80 moh., udsigtspunkt 500 moh. slut 60 moh.

D. vandring: fra Domos F. til udsigtssted 2. 10 timer / 21 km
Start 80 moh., udsigtspunkt 700 moh. slut 60 moh.

DEN FRANSKE DAL

DAG 

22

Fra Lodge Paine Grande ved bredden af den turkise gletsjer-sø 
Pehoe begiver I jer mod nord. Terrænet er ikke let så hold 
godt øje med fodfæstet. Vi kommer igennem området hvor 
den sidste store skovbrand i 2011/ 2012 raserede. I vil kunne 
se de afsodede nøgne stammer som stille vidner der stikker 
op over den nye bevoksning, der optimistisk springer frem. 
Undervejs passerer I flere udsigtspunkter over gletsjersøen 
der indeholder mange store isbjerge der virker endnu mere 
blå end sædvanligt mod søens bløde grå farve. Godt halvvejs 
kommer I til et vindblæst udsigtspunkt hvorfra I kan beskue 
gletsjeren Grey i hele sin lange udstrækning indtil den 
forsvinder i horisonten – hvis vejret tillader det.

Morgenmad, aftensmad
Overnatning i køjeseng på Refugio Grey

Dagens vandring: 4 timer / 11 km
Start 60 movh., højeste punkt 300 moh., slut 80 moh.

LANGS SØEN GREY TIL 
GLETSJEREN GREY

DAG 

23
Onsdag d. 20. marts 2018

Vandredag 3
Torsdag d. 21. marts 2018

Vandredag 4
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DAG 

24
Fredag d. 22. marts 2018

Vandredag 5 DAG 

25
Lørdag d. 23. marts 2018

Vandredag 6

Bliv en ekstra dag på refugie Grey. Nyd I har gennemført W 
og tilkøb evt et anderledes eventyr. 

Det er muligt at tage på en kajaktur på søen Grey og padle 
mellem store blå isbjerge, eller at begive sig ud på gletsjeren 
Grey hvorfra I vil blive introduceret til de fantastiske 
isformationer som forekommer i uendelig rigdom på denne 
tempererede gletsjer. 

Ellers kan I godt lidt op ad stien mod passet John Gardner og 
få et udsyn ned over gletsjeren Grey.

• Kajaktur xxxx kr.

EKSTRA DAG MED KAJAK 
ELLER GLETSJERVANDRING

VANDRING TIL LODGE PAINE 
GRANDE, BUS VIDERE
Tidlig afgang fra refugiet for at nå tilbage til Lodge Paine 
Grande hvorfra I krydser søen Pehoe i en katamaran. Nyd de 
sidste udsigter og prøv at forestil jer den rute, som I har gået 
rundt om og ind i massivet. På den anden side venter bussen, 
der tager jer tilbage mod Puerto Natales.
 
Omkring kl 16.30 ankommer I til busterminalen i Puerto 
Natales. Her får I den del af jeres oppakning, som I ikke har 
haft med på vandreturen.

Om aftenen tager I en bus til Punta Arenas, hvor I overnatter 
på hotel.

Morgenmad
Katamaran over søen Pehoé
Bus Torres del Paine - Puerto Natales
Bus Puerto Natales - Punta Arenas
Hotel i Punta Arenas

Dagens vandring: 4 timer / 11 km
Start 80 movh., højeste punkt 300 moh., slut 60 moh.
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DAG 

26

Om formiddagen tager I i lufthavnen og flyver først til 
Santiago de Chile. Herfra fortsætter I mod Europa

Morganmad
Transfer hotel - lufthavn
Fly Punta Arenas - Santiago de Chile
Fly Santiago de Chile - Auropa

AFREJSE MOD EUROPA

DAG 

27

Om eftermiddagen ankommer vi til Danmark efter en 
storslået rejse.

HJEMKOMST

Søndag d. 24. marts 2018

Mandag d. 25. marts 2018

REJSELEDER
Calle Granholm

Calle Granholm har besøgt 
Argentina utallige gange 
siden 1981, hvor han sammen 
med Hans Erik Rasmussen 
første gang kom til Argentina. 
Sammen har de siden rejst 
mange gange i Sydamerika.
Calle har arbejdet på “Den 
Danske Pampa”, hvor han 
har venner, som vi møder på 
denne rejse. 

Som rejseleder er Calle meget 
erfaren. Han lægger stor vægt 
på, at alle i gruppen føler sig 
godt tilpas, og er god til at 
skabe festligt samvær.

Til daglig bor Calle nær Lima 
i Peru, hvor han ejer og driver 
et gæstehus. 

KORT MED REJSENS RUTE
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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-bogsud-
gaven. 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 restaurant-
besøg i kød- og vinlandet Argentina.

RASMUSSEN TRAVEL
Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture,
skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk rejse-
leder i Sydamerika. 

I Peru, Argentina og Brasilien har vi tilknyttet danske me-
darbejdere, 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.

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.

BUREAUETS EJER
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.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i 
Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsfor-
bund.

Han er medlem af Eventyrernes Klub.

Hans Erik Rasmussen i Nordvestargentina.



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

Førslev Gl. Mølle // Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev // Telefon 70 27 44 56 // he@rasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk


