17 DAGE MED AFREJSE D. 29. OKTOBER 2021

HVALER, VIN, VANDFALD OG
PATAGONIENS GLETSJERE
BUENOS AIRES, VALDÉZ, CALAFATE, EL CHALTÉN,
ACONCAGUA OG MENDOZA - TILKØB AF IGUAZU
RUNDREJSE MED JOURNALIST EBBE FISCHER

Eksklusiv
udgave

KORT FORTALT

REJSEKODE:
21R-912

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

Afgang fra Danmark og flyskift i Europa inden kurs mod
Sydamerika. Ankomst til Argentina den følgende morgen.

Ankomst til Buenos Aires. Og siden
rundt i byen - San Telmo, La Boca,
Microcentro og Palermo. Uformel
middag med tangoshow.

Udflugt til estancia lidt uden for
Buenos Aires. Vi spiser klassisk
argentinsk asado (barbecue) til
frokost. Aften i Buenos Aires.

Fly til Trelew ved Atlanterhavet.
Vi skal ned og se hvaler og bliver
kørt til Puerto Madryn. Undervejs
ser vi pingviner.

DAG 05

DAG 06

DAG 07

DAG 08

Et af turens absolutte højdepunkter. Vi skal ud og sejle og se hvaler
ud for den fredede halvø Peninsula
Valdés. Og vi kommer tæt på.

Fly til Calafate og transfer til El
Chaltén ved Mount Fitz Roy og
besøg ved Don Andreas Madsens estancia.

Trekking efter niveau og ønske
i det fabelagtige område. Eller
bare afslapning.

Mulighed for nye vandreture og
udflugter ved floder, søer og
bjerge. Om eftermiddagen skal
vi retur til Calafate.

DAG 09

DAG 10

DAG 11

DAG 12

Dagstur til gletsjeren Perito
Moreno tæt ved Calafate. Den
mest kendte gletsjer i Patagonien - midt i en stor nationalpark.

Dagen på egen hånd i Calafate.
Mulighed for at arrangere ture
i området. Bl.a. findes et rigt
fugleliv og mange kondorer.

Fly til Mendoza - vinens mekka i
Argentina. Og hjemsted for Aconcagua, verdens højeste bjerg
uden for Himalaya.

Vi skal ud på vingårdene med
en Oenologist, vinekspert, som
fortæller på engelsk. Frokost på
vingård.

DAG 13

DAG 14

DAG 15

DAG 16

Udflugt til Aconcagua gennem et
af de smukkeste bjergområder i
verden. Besøg ved Inkaruiner.

Afslapning i Mendoza. Mulighed
for yderligere udflugter til
vingårde eller i bjergene.

Vi flyver til Buenos Aires. Ebbe
Fischer har en række forslag til
dagen. Afskedsmiddag.

Formiddag i Buenos Aires. Fly til
Europa senere på dagen.

DAG 17
Vi lander i Danmark efter en
utrolig rejse.

TILVALG IGUAZÚ

DAG 16
Fly Buenos Aires - Iguazú.
Indlogering i den argentinske by
Puerto Iguazú.

DAG 17

DAG 18

Besøg ved vandfaldene på den
argentinske side af grænsen. Vi
vandrer ad stierne og kommer
helt tæt på vandfaldene.

Besøg ved vandfaldene på den
brasilianske side af grænsen.
Om eftermiddagen flyver vi
tilbage til Buenos Aires

DAG 19

DAG 20

Formiddag i Buenos Aires. Fly til
Europa senere på dagen.

Vi lander i Danmark efter en
utrolig rejse.
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OM REJSEN
REJSENS PRIS IKKE FASTLAGT - MAKS
35.500 KR.
Tillæg for enkeltværelse:		

5.500 kr.

Tillæg for Iguazú:			

3.500 kr.

Inkluderet i prisen:

- Bidrag til Rejsegarantifonden
- Fly Buenos Aires-CPH retur og alle indenrigsfly i Argentina
- Rejseleder Ebbe Fischer er med under hele rejsen
- Alle hoteller (tre og fire-stjernede)
- Nævnte ture og måltider
Under de enkelte dage er fremhævet med blåt, hvad der er
inkluderet.

Rejseleder Ebbe Fischer:
• Spiser med jer ved samtlige måltider

Ikke inkluderet i prisen:
• Måltider ud over de nævnte + drikkevarer
• 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.

Kontakt

Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev
Tlf. 70 27 44 56
Mail: he@rasmussentravel.dk

DAG

Fredag d. 29. oktober 2021

01

DAG

Lørdag d. 30. oktober 2021

02

AF STED PÅ EVENTYR

BUENOS AIRES RUNDTUR OG
TANGO

Afgang fra Københavns Lufthavn om eftermiddagen. Transfer
i en af Europas store lufthavne og så direkte til Argentina. Vi
sover i flyet.

Tidlig morgen lander vi i Buenos Aires og bliver kørt til
hotellet i centrum. Efter lidt afslapning og en god morgenmad/brunch bliver vi hentet i minibus. Vi skal nu på en privat
rundtur i byen.

November måned er valgt, da vi har et dejligt solrigt forrår
i Argentina (på den sydlige halvkugle). Uden voldsomme
varmegrader, men naturligvis langt varmere end i Danmark på
samme årstid.

Inkluderet:

Fly Danmark - Buenos Aires

Vi kommer omkring de smukke historiske kvarterer San
Telmo, La Boca og Recoletta samt forbi Microcentro (downtown) og til det hippe Palermo med de mange cafeér, barer,
restauranter og flotte palæer.
Vi skal indånde byens stærke europæiske kulturarv. Undervejs vil Ebbe Fischer, som er tidligere korrespondent for
Berlingske og Kr. Dagblad, fortælle om Argentina og ’Sydens
Paris’, som Buenos Aires med rette kaldes. Vi kommer også
omkring den heftige politiske udvikling, som Ebbe har dækket.
Om aftenen spiser vi uformelt på den klassiske Plaza Dorrego
i San Telmo, mens vi nyder nogle af byens bedste tangodansere i aktion (der er særligt store krav til danserne her).
Inkluderet:
Transfer
Morgenmad / brunch + aftensmad på Plaza Dorrego
Hotel i San Telmo eller Palermo
Rundtur i Buenos Aires inkl. guideservice
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DAG

Søndag d. 31. oktober 2021

03
ARGENTINA OG BUENOS AIRES

UDFLUGT TIL ESTANCIA OG
ASADO

Argentina er bygget af europæiske indvandrere, der kom i
bølger fra midten af 1800-tallet og frem til 1960’erne.
Familierne, hvoraf en del var velhavende, tog kulturen med
på den tre uger lange sejltur til den nye verden. Primært kom
de fra Sydeuropa - mange fra Italien. Men også danskere,
tyskere, briter, grækere osv.

Nu skal vi lidt ud på landet. Nærmere bestemt til den klassiske estancia ’El Ombu’ i San Antonio de Areco, der er
et kulturelt centrum for gauchoerne (de lokale cowboys) i
Argentina. Her skal vi spise frokost. En argentinsk barbecue
- ’asado’.

Indvandrerne var tiltrukket af de enorme landbrugsarealer,
der gjorde Argentina til et af verdens rigeste lande i perioden
omkring 2. Verdenskrig. De rige familier byggede stilfulde
villaer i de nordlige dele af Buenos Aires, og de sendte hjælp
til et forarmet Europa efter krigen.
Men tiderne skiftede, og den ene argentinske krise afløste
den anden. Kulturarven består imidlertid, ikke mindst i form
af en lang række smukke og pompøse bygninger, der leder
tankerne til Sydeuropa.
I Buenos Aires kalder man de lokale for ’Porteños’. Og de
lever fint op til rygtet om, at ’en argentiner er en italiener, som
taler spansk, tror han er britisk og bor i Paris’.
Argentinerne er med andre ord møgcharmerende. Det er
deres hovedstad også.

En asado er omdrejnigspunktet for meget socialt liv i Argentina, også i storbyerne, hvor familie og venner samles om
grillen på en tagterrasse og tar’ sig god tid til at stege kød,
mens de hygger sig.
Traditionen kommer fra landet, da Argentina - som USA - har
haft en stærk kultur på de udstrakte vidder i vest, der kun
kunne forceres på hesteryg. Her spiste man ved bålet om
aftenen. I dag findes stadig masser af gauchos, særligt i den
vestlige del af Argentina, siden en mand - eller kvinde - på
hest ofte er den bedste måde at håndtere kvægflokke på.
Selv i vore dage.
Se evt. Ebbe Fischers artikel i Berlingske fra estanciaen:
https://www.berlingske.dk/kultur/argentinas-sidste-cowboys
Inkluderet:
Hotel + udflugt + morgenmad og frokost
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DAG

Mandag d. 1. november 2021

04

DAG

Tirsdag d. 2. november 2021

05

TRELEW, PINGVINER OG
PUERTO MADRYN

PENÍNSULA VALDÉS - HVALER I
SIGTE!

Vi flyver til Trelew i østlige del af Patagonien. Vores mål er
den fredede halvø Península Valdés, hvor en koloni af de
store Sydlige Rethvaler ligger nogle måneder om året.

Den her oplevelse glemmer du aldrig. Op til 3.000 Sydlige
Rethvaler boltrer sig omkring Península Valdés i højsæsonen.
Dyret bliver op til 18 meter langt og vejer op til 80 ton. Det er
med andre ord nogle af planetens store hvaler, vi skal se.

Det er verdens vel nok bedste sted at hval-spotte, siden alle
kommer helt tæt på. Hvalerne ligger og boltrer sig i en bugt,
og de er ikke bange for turistbådene, som sejler op langs
hvalerne.
Men inden da skal vi omkring den største koloni af Magellan-pingviner i Sydamerika, ’Punta Tombo Reserve’. Over en
halv million pingviner holder til her i højsæsonen, og vi har to
timer til at vandre omkring. Vi kommer siden til ’Punta Tombo
Interpretation Center’, hvor vi kan lære en masse om dyrene.
Siden kører vi videre til Puerto Madryn, hvor vi har et hotel.
Og vi gør os klar til morgendagens store oplevelser med
planetens største dyreart.
Inkluderet:
Hotel + morgenmad + transfer + udflugt + fly

Det specielle ved stedet er, at man er garanteret at komme
tæt på hvalerne, hvis man sejler ud med båd. Og det gør
vi - på en to timers tur i Golfo Nuevo. Hvalerne samler sig i
bugten, og de er ikke bange for mennesker, men svømmer
roligt omkring.
Men inden da skal vi forbi nogle af de andre dyrekolonier på
halvøen med søelefanter, sæler og pingviner. Vi kører i vores
egen bus.
Halvøen er fredet, og selvom vi ser enkelte bebyggelser, er
her meget øde. En speciel stemning hersker. Og hvalerne er
højdepunktet.
Inkluderet:
Morgenmad + transport Puerto Madryn, sejltur ud til hvaler +
guide + hotel
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DAG

Onsdag d. 3. november 2021

06
EL CALAFATE OG EL CHALTÉN I
PATAGONIEN

DEN SYDLIGE KONTINENTALE
ISMASSE

Vi flyver til El Calafate i den sydlige del af Andesbjergene.

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 Grønland. 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.

Vi er nu i Patagonien, endda i den sydlige del, der udgør et af
verdens mest uberørte naturområder. Her bor ikke ret mange
mennesker, men Calafate udgør med Perito Moreno-gletsjeren tæt ved trods alt et trækplaster, og byen rummer en del
hyggelige restauranter og caféer.
Men inden vi skal se gletsjeren, skal vi forbi den lille flække El
Chaltén ved Mount Fitz Roy.
Køreturen tager et par timer og undervejs er udsigten fuldstændig forrygende udover bjerge og bjergsøer, mens guanacoen (en lama-art) græsser langs vejene.
Undervejs gør bussen holdt ved en lille hyggelig estancia,
hvor Butch Cassidy og The Sundance Kid gemte sig efter de
var flygtet fra lovens lange arm i både Nordamerika og Sydamerika. Den er god nok.
Vel fremme i El Chaltén finder vi vores hotel og et hyggeligt
sted at spise aftensmad.

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

Inkluderet:
Hotel + morgenmad + transfer + fly
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DAG

Torsdag d. 4. november 2021

07

DAG

Fredag d. 5. november 2021

08

EL CHALTÉN

EL CHALTÉN OG CALAFATE

Mount Fitz Roy. Et bjerg, der minder lidt om Matterhorn i
Schweiz - en brutal klippe, der strækker sig op mod himlen,
omgivet af skove, vandfald og vild natur.

Endnu en dag i det storslåede vidder omkring Mount Fitz
Roy.

El Chaltén har kun et par tusinde fastboende og er et meget
specielt sted med en magnetisk effekt på eventyrere fra hele
verden. Imidlertid ligger det så langt væk, at det langt fra
er overrendt. El Chaltén har bevaret den autentiske nybygger-charme. Og komforten er fin!
Her skal vi ud og gå lidt i bjergene på en guidet tur op til en
lagune, hvorfra man har et fantastisk vue udover bjerget.
Inkluderet:
Morgenmad + frokost + guide / trekking + hotel

Her er mange muligheder for at tage på nye udflugter.
Ebbe Fischer kan hjælpe med at planlægge, eller man kan
bare dase og slentre lidt rundt i den hyggelige by.
Vi tager en tur forbi Don Andreas Madsens estancia tæt på
centrum for dem, der har lyst. En dansker, der som opdagelsesrejsende og skribent blev et argentinsk ikon. Intet mindre.
Om eftermiddagen skal vi retur til El Calafate - og forberede
os på at besøge en verdensberømt gletsjer.
Inkluderet:
Morgenmad + transfer + hotel
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DAG

Lørdag d. 6. november 2021

DAG

Søndag d. 7. november 2021

10

09
PERITO MORENO

EL CALAFATE

Calafate ligger tæt ved Perito Moreno-gletsjeren, der med
sin periodevise årelange blokering af en bjergsø udgør et af
verdens mest forunderlige naturfænomener.

Sidste dag i det vidunderlige område i det sydlige Patagonien.

Desuden kælver og værker gletsjeren konstant, så man er
garanteret at se tonstunge isblokke vælte ned i havet fra den
knap 100 meter høje gletsjervæg, der bliver skubbet frem af
mange millioner tons is bagfra.
Men vi tager den et skridt videre. Først skal vi nemlig omkring
den flot beliggende Nibepo Aike Estancia, hvor vi spiser barbecue (asado). Dernæst sejler vi ad bjergsøen ud til glestjeren, hvor vi kommer tæt på Perito Moreno via båd og siden
det fine gangsystem, argentinerne har anlagt.
Synet - fra sikker afstand - er virkelig specielt. Det glemmer
man aldrig.
Inkluderet:
Hotel + morgenmad + frokost + transfer + indgang til nationalparken

Enten kan man slappe af og fordøje de mange oplevelser. Og
måske tag en lille tur ned til den lokale lagune, der rummer en
række fascinerende fugle.
Eller man kan tage en hel eller halvdagstur ud i området.
Der er mange muligheder, og Ebbe Fischer hjælper med at
planlægge i en af de mange guideforretninger, han kender i
byen. Betaling direkte til de kompetente lokale.
Et populært valg er en halvdagstur med jeep ud i den ørkenlignende slette øst for bjergene - ’Safari i Patagonien’ - for
ca. 300 kr. pr. næse inkl. frokost.
Inkluderet:
Hotel + morgenmad + bus / lokal guideservice + frokost +
indgang til nationalparken
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Baggrundsviden

DAG

Mandag d. 8. november 2021

11
MENDOZA - EN VINREGION

VINMEKKA MENDOZA

Mendoza er Argentinas vigtigste vinregion, hvor alle de store
vinproducenter hører til. Omkring 90 procent af al argentinsk
vineksport stammer fra Mendoza.

Vi forlader nu Calafate og Patagonien og flyver til Mendoza Argentinas vinmekka.

Særligt er Malbec-druen forfinet og giver utrolig frugtige og
kraftige vine, som man ikke kommer i nærheden af andre
steder (med denne drue).
Det skyldes særligt to ting: Sol og højde.
De faktorer gør Mendoza til et specielt og bedre vinområde
end resten af Argentina, siden området ligger på et stort plateau omkring en kilometer over havet - afhængig af hvor man
er i regionen. Samtidig har regionen masser af sol og varme.
Jo længere vi nærmer os Andesbjergene, jo højere kommer vi
op og jo bedre bliver klimaet for vinproducenterne.

I denne region (både hovedby og region hedder Mendoza) ligger
verdens højeste bjerg uden for Himalaya - Acancagua, der troner
6.992 meter over havet.
Vi skal opleve begge dele, vin og bjerge.
Men den første dag er afsat til at falde lidt til ro i Mendoza, en
hyggelig by med smuk udsigt til de store bjerge og ideel til at
slentre lidt rundt. Her er gode restauranter til billige priser (som i
resten af Argentina).
Inkluderet:
Morgenmad + transfer + hotel - fly

I det centrale Mendoza findes vinmarker så højt som 1.500
meter over havet, og det er som regel herfra, de absolut bedste vine produceres.
I de seneste årtier har en række europæiske producenter
med stor viden og kapital investeret i Mendoza, og det har
højnet niveauet yderligere. Forvent flotte og stilede vingårde.
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DAG

Tirsdag d. 9. november 2021

DAG

Onsdag d. 10. november 2021

13

12
VINTUR I MENDOZA

KOLOSSEN ACONCAGUA

Vi skal nu ud med en oenologist (vinekspert) og besøge to
vingårde. På en endnu ikke nærmere defineret vingård spiser
vi frokost. Forvent kvalitet.

Et af turens højdepunkter. Vi skal op i bjergene på en dagstur
fra Mendoza til de pyramideformede og rå kæmpekolosser Andesbergenes højeste tinder. Her er Aconcagua kejseren i
knap syv kilometers højde.

Argentinerne gør meget ud af at sætte lækre restauranter op
på selve vingårdene, så man kan prøve vinene i deres rette
element. Og med den rette mad til.
Mens man selvfølgelig nyder den vilde udsigt henover vinstokkene mod sneklædte Andesbjerge.
Inkluderet:
Morgenmad + hotel + guidet tur til vingårde + frokost

Undervejs besøger vi en række arkæologiske steder, bl.a.
Puente del Inca-ruinen.
Inkaerne kom ikke meget længere sydpå, men de var altså til
stede her i regionen og i Chile på den anden side af Andesbjergene. Passet til Santiago de Chile ligger netop her.
Tættere på Aconcagua er det muligt at tage en trekking på
1-2 timer, men man kan også bare vente ved bussen og nyde
de absolut fuldstændig fantastiske omgivelser - og selvfølgelig frokosten. Eller bare gå kortere ture på plateauet. Man
kommer næppe til at kede sig.
Inkluderet:
Hotel + morgenmad + bus / lokal guideservice + frokost +
indgang til nationalparken
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DAG

Torsdag d. 11. november 2021

14

DAG

Fredag d. 12. november 2021

15

MENDOZA FREESTYLE

MENDOZA - BUENOS AIRES

En dag i Mendoza på egen hånd.

Vi flyver tilbage til Buenos Aires, hvor vi har eftermiddag og
aften til at nyde storbyen. Ebbe Fischer er tilgængelig med en
række tips og gode råd.

Mulighed for at slappe af, hvilket byen er ideel til med sit lave
tempo og den fine udsigt til Andesbjergene.
Eller man kan tage på nye vinture i området. En frokostudflugt
til en enkelt speciel vingård er et godt bud - uden stress.
Her er desuden mulighed for andre udflugter, eksempelvis op
til en kløft, som smeltevandet bruser ned igennem. Og så er
der rafting og mountainbike til de modige mv.

Om aftenen spiser vi afskedsmiddag på en af Buenos Aires’
klassiske restauranter.
Inkluderet:
Morgenmad + afskedsmiddag

Ebbe Fischer hjælper med at planlægge i en af de mange
guideforretninger, han kender i byen. Betaling direkte til de
kompetente lokale.

Inkluderet:
Hotel + morgenmad
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DAG

Lørdag d. 13. november 2021

16

DAG

Søndag d. 14. november 2021

17

BUENOS AIRES - EUROPA

HJEMME IGEN

Morgenmad i Buenos Aires. Dernæst skal vi til at tænke på at
komme ud til lufthavnen og tjekke ind.
Heldigvis er det lørdag, og trafikken er næppe tung.

Vi lander i Kastrup efter en rundrejse, der garanteret vil ligge
på nethinden i lang tid fremover.
Tak for turen!

Vi indånder nu det sidste af denne spraglede storby med den
elegante latineuropæiske arv.
Inkluderet:
Morgenmad + transfer + fly
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DAG

Lørdag d. 13. november 2021

16

DAG

Søndag d. 14. november 2021

17

BUENOS AIRES - IGUAZÚ

IGUAZÚ ARGENTINA

Vi flyver til Iguazu. Resten af dagen er afslapning i de behagelige omgivelser i Igazú-landsbyen, inden vi som sædvanlig
går ud og spiser om aftenen for dem, som naturligvis har lyst.

Heldagstur på den argentinske side af vandfaldene.

Morgenmad
Transport mellem hoteller og lufthavne
Fly
Hotel

Hvis noget på Jorden ligner paradisets have, så må det være
Iguazú-vandfaldene. En lang række seperate fald spredt
udover knap tre kilometer og en række forskellige plateauer i subtropisk regnskov gør vanfaldene til lidt af en utrolig
labyrint.
Heldigvis har både argentinere og brasilianere et fint udbygget net af træbroer og gangstier, der både gør det nemt
at komme rundt og ikke mindst beskytter naturen, siden
turisterne rent faktisk holder sig inde på stierne.
Og oplevelsen? Det er bare ikke det samme på billeder. I
virkeligheden er det hele jo i bevægelse, og selv ikke video
kan bare tilnærmelsesvist indange oplevelsen. Wow wow
wow .....!
Morgenmad
Tur til vandfaldene på den argentinske side
Indgang til nationalpark / vandfaldene
Hotel
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DAG

Mandag d. 15. november 2021

18

DAG

Tirsdag d. 16. november 2021

19

IGUAZÚ BRASILIEN
- BUENOS AIRES

BUENOS AIRES - EUROPA

Så skal vi se den brasilianske side af vandfaldene. Vi bliver
(igen) afhentet af bus om morgenen og har nye oplevelser
foran os.

Morgenmad i Buenos Aires. Dernæst skal vi til at tænke på at
komme ud til lufthavnen og tjekke ind.

Mens den argentinske side tager en hel dag at se, er der
mindre gangsystemer på den anden side af grænsen. MEN
det er uden tvivl her, man har den bedste udsigt til faldene og
særligt til ’Djævlens Gab’, som er det største fald - et godt
300 meter bredt og 80 meter højt vandfald.
Siden det maksimalt tager en halv dag at se Brasiliens side
har vi bevidst valgt ikke at blive længere i området, når der
nu ikke er meget andet end selve faldene. Byen Iguazú har
slet ikke den charme, som man finder i Calafate og Mendoza.
Så vi flyver ’hjem’ til Buenos Aires og indlogerer os på vores
hotel i centrum.

Heldigvis er det lørdag, og trafikken er ikke så tung igen.
Vi indånder nu det sidste af denne spraglede storby med den
elegante latineuropæiske arv.
Morgenmad
Transport til lufthavn
Fly

Morgenmad
Tur til vandfaldene på den brasilianske side
Transport mellem hoteller og lufthavne
Indgang til nationalpark / vandfaldene
Fly
Hotel

DAG

Onsdag d. 25. november 2020

20
HJEMME IGEN
Vi lander i Kastrup efter en rundrejse, der garanteret vil ligge
på nethinden i lang tid fremover.
Tak for turen!
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REJSELEDER
Ebbe Fischer

Fra 2006-11 boede Ebbe Fischer fast i Buenos Aires som korrespondent for Berlingske og Kristeligt Dagblad. Siden 2011
har han boet i Danmark, men været i Argentina 1-3 måneder
om året.
Ebbe har udviklet en kærlighed til ikke bare de stolte
‘Porteños’ fra Buenos Aires, men også til det store land mod
nord, syd og vest.
Tilbage i juli 2006 var Ebbe færdig som praktikant på Berlingske, og han lavede en aftale med daværende udlandsredaktør (nuværende chefredaktør) Tom Jensen om at dække
regionen på freelancebasis, mens han skrev speciale og
læste på Universidad de Buenos Aires.
Det blev til mange artikler til ‘Tanten’, indtil en nedskæring i
2009. Siden fortsatte han som korrespondent for Kristeligt
Dagblad og skrev sideløbende en række artikler til danske
magasiner.
Fra 2015-19 var han på fagavisen Søfart, men nu er han freelancer på ny og deler Argentinas hemmeligheder med sine
rejsefæller i syden.
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RASMUSSEN TRAVEL

BUREAUETS EJER

Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture,
skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk rejseleder i Sydamerika.

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.

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.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i
Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsforbund.
Han er medlem af Eventyrernes Klub.

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.

Hans Erik Rasmussen i Nordvestargentina.

Se datoer på vores hjemmeside.

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-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.
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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

