
ARGENTINA FRA SYD 
TIL NORD OG RIO

VELKOMSTMØDE MED VORES DANSKE MEDARBEJDER I BUENOS AIRES

14 DAGE MED AFREJSE HVER LØRDAG

BUENOS AIRES, PATAGONIENS GLETSJERE, 
IGUAZÚVANDFALDENE OG RIO DE JANEIRO
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-006

DAG 04
Kirkegården Recoleta og 
Avenida 9 de Julio.

DAG 03
Havnekvartererne La Boca og 
Puerto Madero og Majpladsen.

DAG 02
Ankomst til Buenos Aires. 
Tangokvarteret San Telmo med 
søndagsmarked.

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

DAG 08
Fly til Iguazú i Nordøstargentina 
på grænsen til Paraguay og 
Brasilien.

DAG 07
På egen hånd eller sejltur til 
Estancia Cristina.

DAG 06
Gletsjeren Perito Moreno.

DAG 05
Fly til Patagonien. Ophold i El 
Calafate.

DAG 12
På egen hånd i Rio. Kvartererne 
Lapa og Santa Teresa. Mulighed 
for besøg i sambaskole.

DAG 11
Tur til Kristusstatuen og slumby 
inklusiv frokost.

DAG 10
Iguazúvandfaldene på den 
brasilianske side. Fly til Rio de 
Janeiro. Hotel på Copacabana.

DAG 09
Iguazúvandfaldene på den 
argentinske side. Mulighed for 
sejltur ind i vandfald.

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.

SKRÆDDERSYEDE ÆNDRINGERDAG 14
Hjemkomst til Danmark efter en 
storslået rejse.

DAG 13
Strandtur på 
Copacabana. Afrejse fra Rio.
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REJSENS PRIS: FORHØR

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
• Informationsmøde i Buenos Aires
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• Hotel alle nætter
• Morgenmad alle dage
• Udflugt til gletsjeren Perito Moreno
• Udflugter med indgang til Iguazúvandfaldene på både
   den brasilianske og argentinske side
• Udlugt til Sukkertoppen, Kristusstatuen Rio centrum
   og slumby i Rio. Inkl. frokost
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der 
er inkluderet.

Tillægspakker:

• Dansktalende guide til ture i Buenos Aires
• Tangoshow med middag og vin i Buenos Aires
• Udflugt til floddeltaet Tigre eller til Uruguay
• Sejlads og tur i firhjulstrækker til estancia i Patagonien
• Dansktalende guide til ture i Rio. Bl.a. til sambaskole
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.

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 21 72 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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Midt eller 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 - Argentina

AFSTED PÅ 
EVENTYR

DAG 

01

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 giver gode idéer til dagene i Buenos Aires.

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. Antikvitets-
handlere 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 endvidere 
Den Danske Kirke.

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

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

DAG 

02
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DAG 

03

På den berømte kirkegård Recoleta bliver Buenos Aires’ 
overklasse begravet i overdådige huse og mausolæer af gra-
nit 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 shop-
ping.

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 flod-
deltaet Tigre nord for Buenos Aires.

Hotel i centrum
Morgenmad

Udflugt til Tigre med sejlads ad floderne
Pris: 1180 kr. per person ved 2 personer i privat gruppe

“STRØGET” FLORIDA,
RECOLETA OG DELTAET TIGRE

DAG 

04

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.

Hotel i centrum
Morgenmad

Tangoshow med mad og vin. Transport til og fra hotel
Pris: Fra 550 kr.

LA BOCA OG PUERTO MADERO,
MAJPLADSEN OG TANGOSHOW
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Dagens mål er byen El Calafate i det sydvestligste hjørne af 
det enorme Patagonien. Byen er indgangsporten til 
nationalparken med de store gletsjere. Langs hovedgaden 
servicerer restauranter, barer og udstyrsbutikker de mange 
turister, der kommer for at opleve den voldsomme natur i 
bjergene vest for byen.

I får brug for det varme tøj i kufferten. Hvis vinden kommer 
fra vest, kan temperaturen krybe ned på fem-ti grader.

Vi foreslår, at I besøger det moderne og meget informative 
besøgscenter Glaciarium uden for byen. I lysplancher, 
billeder og tekster på engelsk formidler centret fakta om 
de store ismasser og gletsjere i Den Sydlige Kontinentale 
Iskappe.

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

FLY TIL PATAGONIEN

DAG 

05

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
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SEJLADS OG TUR I FIRHJULS-
TRÆKKER TIL ESTANCIA 

DAG 

07

Vi foreslår en dagstur til Estancia Cristiana. En estancia er 
en stor gård, der her i Patagonien kan være et lille isoleret 
samfund i sig selv. 

Turen starter med kørsel til en havn ved søen Lago Argentino. 
Derfra sejler I op til søens nordligste ende og stiger i land ved 
estanciaen. I besøger estanciaens museum, spiser en frokost 
og kører i firhjulstrækker til et punkt med fantastisk udsigt til 
gletsjeren Upsala og Andesbjergenes tinder. Der er også 
mulighed for en kort vandretur på de klipper, som den 
vandrende is har slebet. Ved aftenstid er I tilbage i El 
Calafate.

Hotel i El Calafate

Sejlads til Estancia Cristina med tur i landcruiser til 
gletsjeren Upsala. Inkl. omfattende frokost.
Pris: 1.990 kr. per person

GLETSJEREN PERITO MORENO

DAG 

06

I dag har I en storslået udflugt til den enorme gletsjer Perito 
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 
Moreno fremad med op til syv centimeter i timen. Cirka hvert 
fjerde år lukker gletsjerens fremdrift for forbindelsen til en del 
af søen, hvor vandstanden dermed vokser. På et tidspunkt 
betyder vandpresset, at gletsjerens forreste del bryder 
sammen i et kaos af is og vand.

På turen ud til gletsjeren fortæller guiden om nationalparkens 
natur.

Hotel i El Calafate
Tur til gletsjeren Perito Moreno
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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. 

De største har egne navne og ville, hvis de havde ligget 
alene, i sig selv have været en attraktion. Det største vand-
fald 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.

Transfer til og fra vandfaldene
Indgang til nationalparken med vandfaldene
Hotel i Iguazú

VANDFALDENE PÅ DEN 
ARGENTINSKE SIDE

DAG 

09
FLY TIL IGUAZÚ 
I NORDØSTARGENTINA

DAG 

08

Med et flyskift i Buenos Aires flyver I til Puerto Iguazú ved 
grænsen til Brasilien. Byen (32.000 indb.) er udgangspunkt 
for besøg ved Iguazúvandfaldene og er et forholdsvis hyg-
geligt 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.

Iguazú betyder Store Vande på det lokale indianersprog gua-
raní, og navnet udtrykker klart og præcist, hvorfor vandfal-
dene – 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. 

Transfer hotel - lufthavn
Fly El calafate - Buenos Aires - Iguazú
Transfer lufthavn - hotel i Iguazú
Hotel i Iguazú
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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.

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.

Når I har nydt vandfaldene, møder I chaufføren igen, der 
bringer jer de få kilometer hen til lufthavnen. Flyet har Rio de 
Janeiro som mål.

Jeres hotel ligger i et stille hjørne af bydelen Copacabana 
med den berømte strand.

Transfer hotel - vandfaldene i Brasilien
Indgang til nationalparken med vandfaldene
Transfer vandfaldene - lufthavn
Fly Foz do Iguaçu - Rio de Janeiro
Transfer lufthavn - hotel på Copacabana
Hotel på Copacabana

VANDFALDENE PÅ DEN 
BRASILIANSKE SIDE - TIL RIO

DAG 

10
DAG 

11

Om morgenen kører I op til Kristusstatuen og får den
klassiske ”postkortudsigt” ned over Rio. Bjerget, som
Kristusstatuen står på, hedder Corcovado, der betyder
Pukkelryg. Statuen er 30 meter 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 inkl. frokost og
engelsktalende guide
Hotel på Copacabana

KRISTUSSTATUEN OG FROKOST 
I SLUMBY I RIO DE JANEIRO
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Om formiddagen kan I nå den sidste tur til stranden 
Copacabana. Nyd udsigten til Sukkertoppen og 
Kristusstatuen og sig farvel til Sydamerika for denne gang.

I bliver kørt til den internationale lufthavn.

Transfer hotel - lufthavn

STRANDTUR PÅ COPACABANA 
OG HJEMREJSE

DAG 

13
RIO PÅ EGEN HÅND ELLER MED 
MED GUIDE

DAG 

12

Kvarteret Lapa er det tidligere Red Light District. Centrum er 
den 60 meter høje kegleformede katedral, Catedral Metropo-
litana, der blev indviet i 1976. Ved siden af ligger den let gen-
kendelige akvædukt Arcos de Lapa fra midten af 1700-tallet. 
Den blev bygget for at fragte vand fra Cariocafloden til Rio 
centrum.

Pladsen foran akvædukten og de nærliggende gaders barer, 
restauranter og sambaklubber er hver weekend pakket med 
festglade mennesker. Escadaria Salarón er en trappe ud-
smykket med mosaikker af den chilenskfødte kunstner Jorge 
Salarón. Trappen ligger to blokke syd for akvædukten.

Overfor Lapa ligger kvarteret Santa Teresa med brosten i ga-
derne og gamle palæer. Det atmosfærefyldte kvarter er i dag 
hjemsted for en ny generation af kunstnere og bohemer.

Vores medarbejder Rasmus Krath bor i Rio hver vinter. På 
udvalgte dage kan han tage gæster med i den sambaskole, 
hvor han er trommeslager. Sambaskolen ligger i en slumby.

Hotel på Copacabana

HJEMKOMST

DAG 

14

Hjemkomst til Danmark efter en storslået rejse.
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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 Ras-
mussens 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.

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.

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.

Søren Moberg.



VIL DU MED TIL 
ARGENTINA OG RIO?
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 21 72 44 56 // he@rasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk


