
AFREJSE FRA SANTIAGO DE CHILE

4 - 6 DAGE. DAGLIG AFGANG ÅRET RUNDT

PÅSKEØEN

BLANDT STENSTATUER I STILLEHAVET
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-040

DAG 04
Fly tilbage til Santiago de Chile.

DAG 03
Vulkanen Rano Kau. Maorier 
der skuer ud over havet mod 
solnedgangen.

DAG 02
Den østlige del af øen. Ahu 
Tongariki.

DAG 01
Fly fra Santiago de Chile 
til lufthavnen Mataveri på 
Påskeøen. Velkomst og 
transport til hotel.

DAG 06
Mulighed for ekstra dag.

DAG 05
Mulighed for ekstra dag.
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REJSENS PRIS: FRA 5.490 KR.

3* hotel 4 dage  5.490 kr. /  7.230 kr.
4* hotel 4 dage  8.650 kr. / 13.700 kr.

3* hotel 5 dage  6.450 kr. /  8.750 kr.
4* hotel 5 dage  8.710 kr. / 17.400 kr.

3* hotel 6 dage  7.400 kr. /  12.300 kr.
4* hotel 6 dage  12.100 kr. / 21.050 kr.

Per person i dobbeltværelse / enkeltværelse

Per person i delt telt og dobbeltværelse ved 2 personer
Kontakt os for at få nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I 
ønsker.

Inkluderet i prisen:
• Transport lufthavn påskeøen - hotel
• 3 x hotelovernatning
• 3 x morgenmad på hotel
• Beskrevne udflugter i international gruppe
• Engelsktalende guide på udflugter
• Frokost dag 2
• Adgang til nationalpark
• Eventuelle ekstra nætter på hotel

Ikke inkluderet i prisen:
• Fly Santiago - Påskeøen - Santiago
• Måltider ud over de nævnte
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring

Fly Santiago - Påskeøen - Santiago: ca. 5.400 kr.

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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I bliver hentet på jeres hotel i Santiago de Chile og kørt til 
lufthavnen. Tre en halv times flyvning over Stillehavet bringer 
jer til Påskeøen.

I modtages - sandsynligvis med blomsterkrans - i lufthavnen, 
og køres ind til jeres hotel i den lille by Hanga Roa.

Resten af dagen har I til at gå omkring i byen og snuse 
stemningen til jer.

Foreslåede hoteller:
Hotel Otai, 3*
http://www.hotelotai.com/introduction-easter-island-hotel-otai

Iorana Hotel, 3*
http://www.ioranahotel.cl/

Hare Noi, 4*
http://harenoi.site/

 

OVER STILLEHAVET TIL
PÅSKEØEN

DAG 

01
Fakta

Påskeøen er et af verdens mest afsidesliggende samfund. 
Den nærmeste beboede ø er Pitcairn Island 2.075 kilometer 
væk. Den nærmeste kontinentale punkt er Chile, der er 3.515 
kilometer mod øst. Øen udgør et af hjørnerne i Den 
Polynesiske Trekant.

Påskeøen blev opdaget Påskedag, 5. april 1722 af den 
hollandske søfarer Jacob Roggeveen. Frem til 2. Verdenskrig 
var øen helt præget af selvforsyningslandbrug og den stærke 
isolation. Siden opdagelsen af de mange stenstatuer har 
Påskeøen og dens kulturhistorie været genstand for grundige 
undersøgelser, og den har inspireret til talrige reportager, 
bøger og film. Fra 1990’erne har Påskeøen været helt domi-
neret af turisterhvervet og det lille samfund modtager årligt 
over 20.000 besøgende. Øen er nationalpark og er optaget på 
UNESCO’s Verdensarvliste.

Forskere mener, at Påskeøen blev beboet mellem år 700 og 
1200. Sandsynligvis ved at polynesiske folk kom sejlende i 
udriggerkanoer. Thor Heyerdahl mente, at Påskeøen kunne 
være blevet beboet af mennesker fra Sydamerika.

PÅSKEØEN



PÅSKEØEN  STENSTATUER I STILLEHAVET   5 

Morgenmad på hotellet. 

Dagen byder på en heldagstur på øens østkyst. Første stop 
er templet Akahanga, den udslugte vulkan Rano Raraku og 
stenbruddet, hvor moaierne blev lavet. Moai er navnet på 
stenstatuerne på Påskeøen.

Frokosten er inkluderet og fungerer som en picnic.

I besøger Ahu Tongariki, der er omfatter 15 restaurerede 
statuer. Turen fortsætter med et besøg på Te Pito Kura, hvor 
en ødelagt platform indeholder den største moai på påskeøen, 
som i øjeblikket ligger på jorden. På den ene side af denne ahu 
er der en stor rund sten kendt som Energy Rock for sin særlige 
magnetisme. 

Efter at have besøgt den sidste platform af Ahu Nau Nau, 
slutter I turen på smukke strand Anakena strand. Dernæst 
kører I tilbage til hotellet.

 

DEN ØSTLIGE DEL AF ØEN
AHU TONGARIKI

DAG 

02

Dagen starter med en halvdagstur til den sovende vulkan 
Ranu Kau, der er placeret på den sydvestlige spids af øen. I 
vulkanens krater er der en sø med frodig vegetation. 

Dernæst til det ceremonielle center Vinapu, der er et af de 
ældste steder på øen. En stenmur har fint sammenføjede, 
store sten, som Thor Heyerdahl mente, underbyggede hans 
teori om, at Påskeøen havde kontakt med Peru. Specifikt 
påpegede han, at muren havde mange lighedspunkter med 
mure på inkaruinen Sacsayhuamán i Cusco.

Om eftermiddagen kører I til et stenbrud på bakkerne i Rano 
Kau, hvor de såkaldte pukaos blev fremstillet. Det var ”hatte” 
lavet af rød vulkansk aske, som stenstauerne maoierne bar 
Til slut besøger I Ahu Akivi, der er et alter bestående af de 
eneste syv moaier, hvis øjne er fast rettet på solnedgangen 
over havet.

VULKANEN RANO KAU
MAOIER DER SKUER OVER HAV

 

DAG 

03
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Mulighed for en ekstra dag 
på Påske’en.

EKSTRA DAG

I bliver kørt til lufthavnen på Påskeøen og flyver tilbage til 
Santiago.

 

PÅSKEØEN - FASTLANDET

DAG 

04
DAG 

05

Mulighed for en ekstra dag 
på Påske’en.

EKSTRA DAG

DAG 

06


