
OPLEV DEN SMUKKE, KONTRASTFYLDTE METROPOL

8 DAGE MED DAGLIG AFREJSE ÅRET RUNDT

STORBYFERIE I RIO  
STRAND SLUM SAMBA
KRISTUSSTATUEN, SAMBASKOLE I SLUMBY, 
COPACABANA OG KUNSTNERKVARTER
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KORT FORTALT

UDFLUGTSPAKKER
Iguazúvandfaldene og Ilha Grande

Storbyferien i Rio kan udvides med udflugtspakker, hvor I 
besøger de fantastiske Iguazúvandfald på grænsen mellem 
Brasilien og Argentina. Den skønne tropeø Ilha Grande er et 
andet oplagt udflugtsmål fra Rio.

Turen er beskrevet på side 9 og 10 i denne rejsebeskrivelse.

Kontakt os og hør om priser og muligheder.

PROGRAM
Forslag til aktiviteter

Programmet som vi har 
skitseret for de enkelte dage, 
er forslag til en indholdsrig 
uge i Rio. Guidede ture til 
de beskrevne steder bør I 
bestille inden rejsen. 
Priserne på tillægspakkerne 
står under de enkelte dage.

REJSEKODE:
VSE-005

DAG 04
Mulighed for besøg på 
sambaskole i slumbyen Rocinha.

DAG 03
Strandene Ipanema og Leblon. 
Botanisk Have.

DAG 02
Ankomst til Rio. Velkomstmøde 
på hotellet. Strandtur på 
Copacabana.

DAG 01
Afgang fra Danmark med flyskift 
i en europæisk lufthavn.

DAG 08
Hjemkomst til Danmark efter en 
storslået rejse.

DAG 07
Sidste strndtur på Copacabana. 
Afrejse mod Danmark.

DAG 06
Rio centrum med 
kunstnerkvarter.

DAG 05
Kristusstatuen og Sukkertoppen.



REJSENS PRIS: FRA 9.990 KR.

Per person i delt dobbeltværelse.
Prisen varierer i takt med flyselskabernes svingende priser 
på ruterne mellem Danmark og Brasilien. Kontakt os for at få 
nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I ønsker.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Fly Danmark - Rio de Janeiro t/rt
• 5 nætter på Hotel Windsor Martinique på Copacabana
• Morgenmad dag 3, 4, 5, 6, 7
• Velkomstmøde med vores medarbejder i Rio
• Transporter mellem lufthavn og hotel

Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der 
er inkluderet.

Tillægspakker:
• Guidet bytur i Rio centrum
• Guidet tur til slumby
• Guidet tur til Kristusstatuen og Sukkertoppen
• Unik tur til sambaskolen i slumbyen Rocinha med vores
   danske medarbejder, der spiller trommer i orkestret. 
• Opgradering til det 5-stjernede hotel Miramar
Kontakt os og forhør om priser på de enkelte tillægspakker.

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@gyrdrasmussentravel.dk
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Om eftermiddagen flyver I fra 
Danmark og skifter i en 
europæisk lufthavn. Natten 
bringer jer ned over 
Atlanterhavet.

Fly Danmark - Rio

AFSTED PÅ 
EVENTYR

DAG 

01

I lander om morgenen i Rios internationale lufthavn, hvor 
vores lokale medarbejder modtager jer og kører jer til 
hotellet i den berømte bydel Copacabana. Her har I et vel-
komstmøde, hvor I kan få afklaret de spørgsmål, som I har. 
Det er også her, at I kan aftale yderligere guidede ture i Rio.

Mellem bjergene og det blå hav kurver den 4,5 kilometer 
lange strand Capacabana sig fra Sukkertoppen til fortet på 
en pynt. På strandpromonaden er et mix af løbere, cyklister, 
fodboldspillere og solbadere i diminutive bikinier. Hotellerne 
ligger tæt langs stranden og i de bagvedliggende gader.

Den første dag I er i Rio, foreslår vi, at I slentrer langs 
stranden og begynder at suge byens atmosfære til jer på 
restauranter langs fortovet eller på små barer i strandkanten.

Transfer lufthavn - hotel på Copacabana
Velkomstmøde med vores medarbejder
Hotel på Copacabana

ANKOMST TIL RIO
HOTEL PÅ COPACABANA

DAG 

02

Carioca er et ord, der 
refererer til alt, som har med 
Rio de Janeiro at gøre. En 
indbygger i byen Rio kaldes 
for en carioca.

Ordet Carioca stammer fra det 
indianske ord ”karai’i oka”, 
der betyder ”hvid mands 
hus”. Det siges, at den første 
portugisiske bebyggelse i 
Rio lå ved et vandløb med 
krystalklart vand. 

En indbygger i staten Rio 
kaldes for en fluminense, der 
kommer af ”flumen”, som er 
et latinsk ord for flod.

Rio by har 6,3 millioner 
indbyggere. Cirka halvdelen 
klassificeres som hvide, en 
tredjedel som ”pardo”, der er 
et mix af hvide, indianere og 
efterkommere af slaver fra 
Afrika. Resten er indvandrere.

CARIOCA OG 
FLUMINENSE
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I dag er det oplagt at gå en tur på strandene Ipanema og 
Leblon, der følger vest for Copacabana. 

Ipanema tiltrækker unge - rige såvel som fattige hippier, 
mens Leblon er børnefamiliernes foretrukne strand. De to 
strande er adskilt af parken og kanalen Jardim de Alah. 
Kanalen leder vand fra søen, der adskiller strandene fra 
bjerget med Kristusstatuen. Rundt om søen Lagoa Rodrigo 
Freitas er en 7,2 kilometer lang løberute.

I den store botaniske have Jardim Botânico vokser mere end 
8000 plantearter. Alene af orkidéer vokser 600 arter. I en sø 
i Amazonassektionen vokser kæmpeåkanden Vitóris Régia. 
Husk myggebalsam til besøget.

Hotel på Copacabana

STRANDENE IPANEMA OG
LEBLON SAMT BOTANISK HAVE

DAG 

03

Rasmus Krath, vores danske medarbejder i Rio, er medlem 
af sambaskolen i slumbyen Rocinha. Sambaskolen øver om 
tirsdagen, hvor Rasmus spiller i skolens orkester. Denne dag 
er det oplaget, at I tager en guidet bytur og slutter dagen i 
Rocinha, hvor I overværer sambaskolen øve. Denne tur 
gennemføres i de måneder, hvor Rasmus bor i Rio.

Rocinha er den største slumby i Brasilien med over 70.000 
indbyggere. Rocinha har udviklet sig fra et uorganiseret 
barakbyggeri til et officielt kvarter med tre-fireetages huse i 
mursten og beton. Narkobander holder stadig til i Rocinha. I 
den nedre del af Rocinha er butikker, banker og restauranter.

For foden af Rocinha ligger rigmandskvarteret São Conrado, 
der er et godt sted at opleve Rios kontraster mellem rig og 
fattig. Derudover er der en god strand, som er meget mindre 
overbelagt end Ipanema. Fra stranden kan man tage op 
gennem jungle til bjerget Pedra da Gavea og Pedra Bonita. 
Undervejs er en rampe, hvorfra paraglidere og handglidere 
hopper ud. En tandemtur koster ca. 600kr.

Hotel på Copacabana

Unik tur til sambaskolen i slumbyen Rocinha med vores dan-
ske medarbejder, der spiller trommer i orkestret. Pris 900 kr.

BESØG PÅ SAMBASKOLE I 
SLUMBY

DAG 

04
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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 udsmykket med mosaikker af 
den chilenskfødte kunstner Jorge Salarón. Trappen ligger to 
blokke syd for akvædukten.

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

Hotel på Copacabana

Halvdags bytur i kvartererne Santa Teresa og Lapa.

RIO CENTRUM MED 
KUNSTNERKVARTER 

DAG 

05

Rio har to vartegn; Kristusstatuen og Sukkertoppen.

Kristusstatuen, Cristo Redentor folder sine arme ud på bjer-
get Corcovado, der betyder Pukkelryg. Bjerget rejser sig 710 
højdemeter over Rio og er en del af Nationalparken Tijuca. 
Statuen er 38 meter høj. Fra statuens fod får man den 
klassiske ”postkortudsigt” ned over Rio.

Sukkertoppens 396 meter høje afrundede top når I ad to 
kabelbaner. Den første fører op til Morro Urca, hvor der er 
restaurant. Næste kabelbane fører op til Sukkertoppen, Pão 
de Açúcar. Udsigten er smuk ind mod bugten Guanabara 
med dens bugtede kystlinje og op mod Kristusstatuen.

Hotel på Copacabana

Guidet udflugt til Kristusstatuen og Sukkertoppen i privat 
gruppe.

KRISTUSSTATUEN OG 
SUKKERTOPPEN

DAG 

06
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Om formiddagen kan I tage 
den sidste tur til stranden.

Om eftermiddagen bliver I 
kørt til den internationale 
lufthavn.

Transfer hotel - lufthavn
Fly Rio - Danmark

 

AFREJSE FRA 
RIO

DAG 

07

Op ad dagen lander I i 
Danmark.

HJEMKOMST 
TIL DANMARK

DAG 

08

Verdensmesterskaberne i 
fodbold blev for anden gang 
afholdt i Rio i 2014. Verdens-
mester blev Tyskland, der 
besejrede Argentina 1-0 i 
finalen, som blev spillet på 
Maracaná stadium i Rio.

De Olympiske Lege afholdtes
august 2016 i Rio. Det var 
første gang, at OL blev af-
viklet i Sydamerika. Annon-
ceringen af Rio som værtsby 
skete ved IOC’s møde i 
København i oktober 2009.

VM 2014 OG 
OL 2016

Knap 25 % af befolkningen i 
Rio lever i slumbyer, såkaldte 
”favelaer”. Der er godt 800 
favelaer i staten Rio.  Den 
ældste Providência blev 
grundlagt i 1897.

Kriminalitet, mord og vold 
relateret til narkotikahandel 
er et stort problem i favela-
erne. Bevæbnede bander 
kontrollerer favelaerne for 
at hindre politipatruljer og 
konkurrerende bander i at 
trænge ind.

Op til VM og OL gennemførte 
Rios regering et ”fredelig-
gørelsesprogram for at højne 
sikkerheden for de tilrejsende 
tilskuere og turister.

FAVELA -
SLUMBY
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I tager over til den argentinske side af vandfaldene tidligt om 
morgenen, da området på den argentinske side er så stort, at 
I let kan bruge en hel dag. 

De største vandfald 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.

Transfer til og fra vandfaldene
Indgang til vandfaldene
Hotel i Foz do Iguaçu

VANDFALDENE PÅ DEN 
ARGENTINSKE SIDE

DAG 

08
FLY TIL FOZ DO IGUAÇU 

DAG 

07

I flyver til byen Foz do Iguaçu i trekantsgrænseområdet ved 
Paraguay og Argentina.

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 mellem Argentina og Brasilien. På den argentinske 
side kommer man tæt på vandfaldene, og på den brasilianske 
side har man det store overblik.

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 Rio - Foz do Iguaçu
Transfer lufthavn - hotel i Foz do Iguaçu
Hotel i Foz do Iguaçu

TILLÆGSPAKKE 



   STORBYFERIE I RIO  KRISTUSSTATUEN, SLUMBY, KUNSTNERKVARTER, SAMBASKOLE  9 

Om morgenen kører I med jeres bagage 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. Her starter I 
rejsen mod Danmark.

Transfer hotel - vandfaldene
Indgang til nationalparken med vandfaldene
Transfer vandfaldene - lufthavnen
Fly til Danmark

VANDFALDENE PÅ DEN 
BRASILIANSKE SIDE - AFREJSE

DAG 

09
HJEMKOMST 
TIL DANMARK

DAG 

10

Op ad dagen lander I i 
Danmark.

ILHA GRANDE

Øen Ilha Grande godt 100 
kilometer vest for Rio er en 
fantastisk tropisk ø med kun 
en håndfuld biler i øens 
eneste by. Gaderne er af 
sand og al transport sker til 
fods.

Ilha Grande er kuperet og 
fuldstændig dækket af 
beskyttet, atlantisk regnskov. 
Stier fører til udsigtspunkter 
og strande.

I kolonitiden var øen hjem-
sted for pirater, senere blev 
den til en koloni for spedal-
ske og endelig et fængsel 
- senest for politiske fanger 
under militærdiktaturet fra 
1964-1985. Fængsels-
bygningerne blev sprængt i 
luften i 1994.

I dag nyder turister den 
smukke natur og øens mulig-
heder for snorkling, badning, 
kajak- og gåture .

Forhør om pris.

TILLÆGSPAKKE 
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Hotel Windsor Martinique er et moderne hotel beliggende få 
meter fra stranden Copacabana og i gåafstand fra stranden 
Ipanema.

Værelserne har:
Aircondition, WI-FI internet, telefon, TV, hårtørrer og minibar, 
toilet og bad.

Kategori ***

COPACABANA, RIO DE JANEIRO HOTEL WINDSOR MARTINIQUE

Windsor Martinique

Ipanema

Fortet Copacabana

Copacabana

Lagoa Rodrigo de Freitas

Adresse
R. Sá Ferreira 30, Copacabana, Rio de Janeiro
RJ, 22071-101, Brasilien

Besøg hotellets hjemmeside her ...
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RASMUSSEN TRAVEL
Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture,
skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk 
rejseleder i Sydamerika. 

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.

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 ved Kristusstatuen i Rio.

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.

Rasmus Krath.

Gennem mange år skrev Hans Erik Politikens guidebøger om 
Peru. I “Ad lysende stier” beskriver han fem af sine eventyrlige 
rejser i landet, mens Franklin fra Peru er en børne-billedbog. 

BØGER OM PERU 
af Hans Erik Rasmussen



VIL DU MED 
TIL BRASILIEN?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om denne eller andre af vores rejser til Brasilien. Find
yderligere oplysninger om Brasilien 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@gyrdrasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk


