
 
 

 

Eksempel på en skræddersyet rejse 

Rejseplan og tilbud  
Gældende i 10 dage fra ”dato for produktion af rejseplan” 

Kundenavn De Rejsende 

Rejsenummer 
 Skrives på tilmeldingsformular 
 http://rasmussentravel.dk/tilmeldingsformular/ 

17R-425_V-03 

Destination Chile, Argentina  

Dato for produktion af rejseplan 12-06-2017 

Pris for rundrejse 
 Per person ved 2 personer i delt dobbeltværelse 
 Punkter mærket med ✓ er inkluderet i pris 

25.800 kr. 

 

Dagsprogram 
 

Dag nr. Dato Hotel i sidstnævnte by 

1 5. januar 2018 Afrejse fra Danmark, nat i fly 

2 6. januar 2018 Fly ankomst til Santiago de Chile 

3 7. januar 2018 Santiago de Chile 

4 8. januar 2018 Tur til Viña del Mar og Valparaiso 

5 9. januar 2018 Valparaiso – Santiago de Chile 

6 10. januar 2018 Bus gennem Andesbjergene Santiago de Chile – Mendoza  

7 11. januar 2018 Vintur, Mendoza 

8 12. januar 2018 Mendoza – Salta  

9 13. januar 2018 Salta – Humahuaca  

10 14. januar 2018 Humahuaca 

11 15. januar 2018 Tur til det farvede bjerg, Humahuaca 

12 16. januar 2018 Humahuaca – San Antonio de los Cobres 

13 17. januar 2018 San Antonio de los Cobres – Salta – Iguazú  

14 18. januar 2018 Iguazú 

15 19. januar 2018 Iguazú – Buenos Aires 

16 20. januar 2018 Buenos Aires 

17 21. januar 2018 Buenos Aires 

18 22. januar 2018 Buenos Aires 

19 23. januar 2018 Buenos Aires 

20 24. januar 2018 Buenos Aires 

21 25. januar 2018 Afrejse fra Buenos Aires 

22 26. januar 2018 Ankomst til Danmark 

 



 
 

 

Rejseplan for rundrejse 
 

5. januar 2018 Afrejse Danmark 
  

 

6. januar 2018 Fly ankomst til Comodoro Arturo Merino Benítez International lufthavn 
SCL 
Santiago de Chile 
Selskab:    
Flynummer:     
Afgangstidspunkt:   
Ankomsttidspunkt:   
  
Transfer lufthavn – hotel ✓ 
Når I kommer ud af bagagehallen, bliver I mødt af en medarbejder, der 
bærer et skilt med jeres navn. 
I bliver kørt til jeres hotel. 
  
Hotel Montecarlo, Santiago ✓ 
Victoria Subercaseaux 209 
http://montecarlo.santiagotophotels.com/ 
Hotellet er et mindre trestjernet sted ved parken Cerro Santa Lucía. 
  

 

7. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Hotel Montecarlo, Santiago ✓ 
   

 

8. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
 

  

http://montecarlo.santiagotophotels.com/


 
 

  
Todages tur til Valparaiso og Viña del Mar ✓ 
I bliver hentet på hotellet og kørt til havnebyen Valparaiso ved Stillehavet. 
 

 
Valparaiso. 
  
Hotel Palacio Astoreca, Valparaiso ✓ 
Calle Montealegre 149, Valparaíso, Valparaíso 
http://www.hotelpalacioastoreca.com/ 
Hotellet er i en stor klassisk bygning med udsigt over havnen i Valparaiso. 
  

 

9. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Transfer Valparaiso – hotel i Santiago ✓ 
I bliver hentet på hotellet og kørt til jeres hotel i Santiago 
Afgang kl:  x 
  
Hotel Montecarlo, Santiago ✓ 
   

 

10. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Transfer hotel – busterminal med assistance ✓ 
I bliver hentet på hotellet og kørt til busterminalen i Santiago.  
Afgang kl.:   
 Personen der yder jer assistance sørger for at I på den store 
busterminal kommer sikkert med den rette bus. 
 

  

http://www.hotelpalacioastoreca.com/


 
 

  
Bus Santiago de Chile – Mendoza ✓ 
Turen går med rutebus gennem Andesbjergene fra Chiles hovedstad 
Santiago til Mendoza. Vi gør hvad vi kan for at I får de bedste pladser 
øverst og forrest i dobbeltdækkerbussen, så I virkelig kan nyde udsigten. 
Turen går først gennem faldt land og snart op gennem kuperede dale. Før 
grænsen stiger I op gennem en lang serie hårnålesving. Turens højeste 
punkt er i 3500 meters højde i tunnelen, der forbinder Chile og Argentina.  
Lige efter grænsen kommer I forbi det 6962 meter høje bjerg Aconcagua. 
Herfra fortsætter I ned gennem Mendozaflodens dal. 
Turen tager cirka syv timer. 
 

 
På grænsestationen på den chilenske side af tunnelen bliver man først 
stemplet ud af Chile og dernæst ind i Argentina. 
  
Transfer busterminal – hotel ✓ 
Når I kommer med bussen, bliver I mødt af en medarbejder, der bærer et 
skilt med jeres navn.  
I bliver kørt til jeres hotel i Mendoza.  
  
Hotel Abril ✓ 
Patricias Mendocinas 866, Mendoza 
http://www.hotel-abril.com/index_i.html 
Et Boutique hotel kun halvandet hundrede meter fra den store centrale 
plaza i Mendoza. 
 

  

http://www.hotel-abril.com/index_i.html


 
 

  
Læs om Mendoza  
I danskernes bevidsthed er Mendoza synonym med vin. Store mængder 
Chardonnay og Malbec finder vej fra provinsen Mendoza til danske ganer, 
og besøger man byen, er det oplagt at kikke ind hos en af de store 
vinproducenter, der benævnes bodegaer. Mendoza er en grøn og 
moderne by med store parker. Syd for byen i områderne Lujan de Cuyo og 
Valle de Uco er der mange spændende bodegaer, der tager imod besøg – 
og byder på smagsprøver. 
I vores guidebog Argentina – en dansk guide skriver vi om Mendoza fra 
side 89. 
 

 
Vingård ved Mendoza. 
 

  

  



 
 

 

11. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Heldags vintur på cykel 
Med smagsprøver og frokost 
Kl. 09:30 (cirka) bliver I hentet på hotellet og kørt til vinområdet Lujan de 
Cuyo syd for Mendoza. Her starter jeres cykeltur med et besøg på den 
første vingård. Efter at have set stedet og smagt på deres vin, cykler I til 
dagens anden vingård. Også her får I en rundvisning og smagsprøver. På 
den tredje vingård spiser I frokost. Til slut bliver I kørt hjem på hotellet, 
hvor I ankommer omkring kl. 16. 
 
Inkluderet er: 
- Transport til og fra hotel 
- Engelsktalende guide 
- Mountainbike, hjelm og handsker 
- Indgange til vingårde 
- Smagsprøver 
- Gourmetmiddag med en femretters menu med fem forskellige vine. 
- Hjælp under cykelturen 
 
Afgang kl.: 0 
 

 
Besøg på en vingård omfatter selvfølgelig smagsprøver. 
  
Hotel Abril ✓ 
  

 
  



 
 

 

12. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Transfer hotel – lufthavn ✓ 
I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen udenfor Mendoza.  
Afgangstidspunkt:   
  
Fly Mendoza MDZ – Salta SLA ✓ 
Afgang fra lufthavnen ved Mendoza. 
Selskab:    
Flynummer:     
Afgangstidspunkt:   
Ankomsttidspunkt:   
 
NOTE: Denne dag er der Direkte fly fra Mendoza til Salta. Dagen efter, d. 
13. Januar, kræver det flyskift i Buenos Aires og dermed en længere rejse. 
  
Transfer lufthavn – hotel ✓ 
Når I kommer ud af bagagehallen, bliver I mødt af en medarbejder, der 
bærer et skilt med jeres navn.  
I bliver kørt til jeres hotel i Salta.  
  
Hotel Antiguo Convento ✓ 
Caseros 113, Salta 
http://www.hoteldelconvento.com.ar/index_en.html 
Et lille hyggeligt hotel i centrum af Salta. 
  

 

13. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Billeje ✓ 
5 dage  
Selskab:  
Kategori:  D 
Pick up kl:  
Sted:  Salta C. Nøjagtig adresse følger 
  
Egen kørsel i lejet bil 
Lufthavn, Salta – Purmamarca  
Rasmussen Travel giver en udførlig kørebeskrivelse til turen. 
 

  

http://www.hoteldelconvento.com.ar/index_en.html


 
 

  
Læs om Humahuacadalen 
I provinsen Jujuy mærker man tydeligt, at der ikke er langt til hverken det 
indianske Bolivia eller Chiles knastørre Atacamaørken. En tur gennem 
Humahuacadalen til de hyggelige småbyer Purmamarca, Uquia og 
Humahuaca bringer den besøgende tæt på både en afslappet stemning og 
mangefarvede bjerge. Dalen På højlandet puna er den store saltslette 
Salinas Grande. 
 I vores guidebog Argentina – en dansk guide skriver vi om provinsen 
Jujuy og Humahuacadalen fra side 102. 
 

 Hotel Huacalera, Huacalera, Humahuacadalen ✓ 
Hovedvejen Ruta 9, km. 1790, Huacalera, Jujuy 
http://www.hotelhuacalera.com/ 
Hotellet ligger på landevejen i Humahuacadalen. 
 

  

14. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Hotel Huacalera, Huacalera, Humahuacadalen ✓ 
  

 

15. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Tur til det farvede bjerg El Hornocal 
En times kørsel med firhjulstrækker fra Humahuaca ligger det 
mangefarvede bjerg El Hornocal. Bjerget er især flot om eftermiddagen, 
når solens stråler farver sandstensbjerget i stærke farver. Turen foregår 
med et lokalt bureau i byen Tilcara nær jeres hotel. 
 

 
El Hornocal. 
  
Hotel Huacalera, Huacalera, Humahuacadalen ✓ 
 

  

  

http://www.hotelhuacalera.com/


 
 

 

16. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Egen kørsel i lejet bil 
Huacalera – San Antonio de los Cobres 
 
Undervejs kommer I forbi den store saltørken Salinas Grandes. 
 

 
Sainas Grandes. 
  
Hotel San Antonio de los Cobres ✓ 
San Antonio de los Cobres 
Et endnu ikke specificeret hotel i San Antonio de los Cobres 
http://www.hoteldelasnubes.com/esp/ 
  

 

17. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Egen kørsel i lejet bil 
San Antonio de los Cobres – lufthavn, Salta 
  
Fly Salta – Iguazú ✓ 
Selskab:   
Flynummer:    
Afgang kl.:   
Ankomst kl.:   
  
Transfer lufthavn – hotel ✓ 
Når I kommer ud af bagagehallen, bliver I mødt af en medarbejder, der 
bærer et skilt med jeres navn. 
I bliver kørt til jeres hotel i byen Puerto Iguazú. 
 

  

http://www.hoteldelasnubes.com/esp/


 
 

  
Hotel Jasy, Puerto Iguazú ✓
Av. San Lorenzo 154, 3370 Puerto Iguazú, Misiones 
http://www.jasyhotel.com/ing/ 
Hotellet ligger i udkanten af den lille by Puerto Iguazú. Samtidig er der kun 
800 meter ind til bycentrum med restauranter og caféer. Bygningerne er 
af træ, hotellet har swimmingpool og stemningen ha et skær af jungle. 
 

  

18. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Tur til Iguazúvandfaldene på den argentinske side ✓ 
Transport med aftalt returtidspunkt 
I bliver hentet på hotellet og kørt til besøgscentret ved indgangen til 
nationalparken med Iguazúvandfaldene. Fra informationscentret går I 
frem til vandfaldene. 
Afgangstidspunkt fra hotellet:     
Afhentningstidspunkt fra informationscentret:   
  
Adgang til Iguazúvandfaldene på den argentinske side ✓ 
Jeres indgang til nationalparken med Iguazúvandfaldene er inkluderet. 
  
Hotel Jasy, Puerto Iguazú ✓
  

 

19. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Tur til Iguazúvandfaldene på den brasilianske side ✓ 
Transport med aftalt returtidspunkt 
I bliver hentet på hotellet og kørt til besøgscentret ved indgangen til 
nationalparken med Iguazúvandfaldene på Brasiliens side. Fra 
informationscentret kører I med shuttlebus (inkluderet) frem til 
vandfaldene. 
Afgangstidspunkt fra hotellet:     
Afhentningstidspunkt fra informationscentret:   
  
Adgang til Iguazúvandfaldene på den brasilianske side ✓ 
Jeres indgang til nationalparken med Iguazúvandfaldene er inkluderet. 
 

 Transfer hotel – lufthavn ✓ 
I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen. 
Afgangstidspunkt fra hotellet:  
 

  

http://www.jasyhotel.com/ing/


 
 

  
Fly Puerto Iguazú IGR – Aeroparque AEP, Buenos Aires ✓ 
Fly til indenrigslufthavnen i Buenos Aires C. 
Selskab:    
Flynummer:     
Afgang kl.:   
Ankomst kl.:   
  
Transfer lufthavn – hotel ✓ 
Når I kommer ud af bagagehallen, bliver I mødt af en medarbejder, der 
bærer et skilt med jeres navn. 
I bliver kørt til jeres hotel. 
  
Hotel Patios de San Telmo ✓ 
Chacabuco 752, San Telmo, Cdad. Autónoma de Buenos Aires 
http://patiosdesantelmo.com.ar/ 
Dette hyggelige hotel ligger bydelen San Telmo. I kvarteret er mange 
gamle barer, tangosteder og restauranter. 
  

 
  

http://patiosdesantelmo.com.ar/


 
 

 

20. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Informationsmøde med vores danske medarbejder Søren Møberg ✓ 
Om morgenen kommer vores medarbejder Søren Møberg og møder jer på 
hotellet. Her gennemgår I rejsen, får nødvendige billetter og vouchers, og 
I kan stille de spørgsmål, som I har. 
 

 Heldags bytur med vores danske medarbejder Søren Møberg ✓ 
Vores medarbejder Søren Møberg tager jer med på en dagstur ud i 
Buenos Aires. Søren lægger den endelige rute, hvor I besøger 
havnehvarteret La Boca med de spraglede huse og kvarteret Recoleta 
med den monumentale kirkegård Recoleta, hvor bl.a. Evita Perón er bisat. 
Sandsynligvis kommer I også til kvarteret Palermo. I tager offentlige 
transportmidler, og oplever på den måde, hvor beboerne i Buenos Aires 
selv kommer rundt. 
 

 
De spraglede huse i kvarteret La Boca. 
 

 

Hotel Patios de San Telmo ✓ 
 

  
  



 
 

 

21. januar 2018 
Morgenmad på hotel ✓ 
  
Hotel Patios de San Telmo ✓ 
 

 

Læs om Buenos Aires 
Arkitektonisk er Buenos Aires i familie med byer som Paris, Barcelona og 
Madrid. De byplanlæggere, der skabte Sydeuropas storbyer, tegnede også 
mange af de palæer, karréer og pladser, som pryder Buens Aires. Byens 
centrum er Majpladsen med katedralen, den historiske byrådsbygning og 
det lyserøde præsidentpalæ fra hvis have, der er udsigt til La Plata-floden 
og havneområderne, hvor indvandrerne 
gik i land for et århundrede siden. 
I vores guidebog Argentina – en dansk guide skriver vi om Buenos Aires 
fra side 12. 
 

 
Præsidentpalæet Casa Rosada på Majpladsen. 
 

  

22. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Hotel Patios de San Telmo ✓ 
 

  

23. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Hotel Patios de San Telmo ✓ 
  

 
  



 
 

 

24. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Transfer hotel – lufthavn ✓ 
I bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen, hvor I sættes af ved 
afgangshallen. 
Afgangstidspunkt:   
  

 

25. januar 2018 Morgenmad på hotel ✓ 
  
Fly afgang fra Buenos Aires International lufthavn 
Ministro Pistarini de Ezeiza, EZE 
Selskab:    
Flynummer:     
Afgangstidspunkt:   
Ankomsttidspunkt:   
 

 
 

  



 
 

 

Praktiske bemærkninger 

 

Tilmelding og rejseplanlægning 

 

Du kan tilmelde dig rejsen via et link på vores hjemmeside http://rasmussentravel.dk/tilmeldingsformular/ 
eller ved udfyldelse af en tilsendt tilmeldingsblanket.  
 
Vi skal bruge et billede eller en kopi af billedsiden i dit pas i forbindelse med køb af flybilletter. Det er 
vigtigt, at dit pas er gyldigt mindst et halvt år efter hjemkomstdatoen. Er dette ikke tilfældet, råder vi dig til 
hurtigst muligt at få dit pas fornyet. Vi kan ikke registrere dig som tilmeldt rejsen, før vi har både en udfyldt 
tilmeldingsblanket og et pasbillede. 
 
Når vi har registreret dig som tilmeldt, sender vi faktura på depositum og restbeløb.  Vi køber flybilletter, 
når vi har registreret din indbetaling af depositum. 
 
I forbindelse med køb af flybilletter opretter vi din egen rejseside på vores hjemmeside, og du modtager en 
mail med link adgangskode til siden.  
 
Ca. 3. uger før afrejsen lægger vi en detaljeret rejsemappe på din rejseside. 
 

 

http://rasmussentravel.dk/tilmeldingsformular/

