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Peru, Bolivia, Chile og Argentina
Rundrejse med dansk rejseleder - 21 dage

En rejse under himlens tag i Andesbjergene
Der er store rejser, og så er der STORE rejser med vanvittigt spektakulære naturscenerier. Denne rundrejse på 21 dage i Andes-
bjergene gennem Peru, Bolivia, Chile og Argentina i Sydamerika tilhører den sidste kategori. Vi har sluppet tøjlerne, og det gav 
et sug i maven, da vi udviklede denne rejse. 

Vi starter i Perus hovedstad Lima, som ligger uendeligt smukt ud til Stillehavet, og vi ender ved Atlanterhavet i Argentinas hoved-
stad Buenos Aires, hvor vi afslutter rundrejsen med en omfattende byrundtur, fin middag og tangoshow. I de mellemliggende 
godt to uger opholder vi os under himlens tag i Andebjergene, hvor vi skal besøge alle de steder, som mange drømmer om.  

I Peru besøger vi inkaernes elegante hovedstad Cusco og den legendariske kejserby Machu Picchu. Vi sejler på Titicacasøen, hvor 
vi besøger urosindianernes sivøer. I Bolivia-delen af søen er der udflugt til soløen, hvor inkakulturen opstod. Inkaerne lærte det 
meste af tiwanakukulturen, og deres tempelområde skal vi naturligvis også se. La Paz, verdens højest beliggende hovedstad, i 
Bolivia er udnævnt til en af de syv nye vidunderbyer, og her har vi to indholdsrige dage.

I det sydlige Bolivia oplever vi verdens største saltørken Uyuni, og både i Bolivia og i Chile kommer vi tæt på tusindvis af flamin-
goer ved de farverige saltsøer. Og så er der lige de imponerende gejserne, som spyr vand og damp langt op i luften. 

I den utroligt smukke og barske Atacamaørken i Chile står den på stjernekiggeri i et observatorium, og i Argentina kører vi langs 
Quebrada de Humahuacakløften med det 14-farvede bjerg Serrania de Hornocal som hovedattraktionen. Herefter står den på 
store oplevelser i Saltaområdet, bl.a. den smukkeste koloniby i Argentina. 

Ja, man taber næsten pusten, og det er også meningen. Denne rundrejse i Andesbjergene er nemlig en STOR oplevelse for livet! 

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

La Paz i Bolivia, verdens højst beliggende hovedstad, er en af de syv nye vidunderbyer, som blev kåret efter en internetbaseret afstemning i hele verden i 2014.
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark - Lima. Fly fra Danmark til Lima i Peru og aftengåtur i den  
 hyggelige bydel Miraflores i Lima.

Dag 2.  Lima - Den Hellige Dal. Gåtur til Kærlighedsparken ved Stillehavet og  
 fotostop ved Huaca Pucllana-pyramiden. Fly til inkaernes hovedstad  
 Cusco i Andesbjergene og videre til Den Hellige Dal.

Dag 3.  Den Hellige Dal - Aguas Calientes ved Machu Picchu. Soltemplet i  
 Ollantaytambo og tog langs floden til Aguas Calientes for foden af Machu  
 Picchu. Gåtur langs floden Vilcanota med udsigt til Machu Picchu og gour- 
 metmiddag om aftenen.

Dag 4.  Machu Picchu - Cusco. Besøg i Machu Picchu med solopgang og rund- 
 visning. Tog tilbage til Ollantaytambo og orienteringstur i Cusco. 

Dag 5.  Cusco, byvandring. Besøg ved Koricancha, det vigtigste tempel i inka- 
 riget og i katedralen. Efterfølgende markedstur med lokalguiden eller be- 
 søg i tempelfortet Sacsayhuaman med rejselederen. 

Dag 6.  Cusco - Puno ved Titicacasøen. Flot køretur på højsletten til Puno ved  
 Titicacasøen med pauser ved spektakulære naturscenerier. 

Dag 7.  Puno - Titicacasøen - Copacabana i Bolivia. Vi sejler ud på Titicaca- 
 søen og besøger en af urosindianernes mest originale sivøer. Videre til  
 Bolivia og den lille by Copacabana ved Titicacasøens bred. 

Dag 8.  Copacabana - soløen i Titicacasøen - Tiwanaku - La Paz. Sejltur ud  
 til inkaernes oprindelsessted Soløen i Titicacasøen. Her ser vi inkaruiner,  
 besøger landsbyen Yumani og drikker af ungdommens kilde. Besøg ved  
 tempelområdet Tiwanaku og videre til regeringshovedstaden La Paz.

Dag 9.  La Paz, byrundtur og Månens Dal. Besøg i det historiske centrum i La  
 Paz og videre til den spektakulære Månens Dal.

Dag 10.  La Paz - Uyuni, ved Bolivias saltørken. Fly fra La Paz til Uyuni, ind- 
 gangsportalen til verdens største saltørken Salar de Uyuni i det sydlige  
 Bolivia. Fritid i Uyuni, inden næste store kapitel på rundrejsen starter. 

Dag 11.  Uyuni-saltørkens højdepunkter. På opdagelse i den gigantiske saltør- 
 ken med en malerisk togkirkegård og områdets saltmuseum. Herfra videre  
 ind i selve saltørkenen til den vulkanske ø Incahuasi med kæmpekaktus- 
 ser. Overnatning på hotel lavet af saltblokke. 

Dag 12.  Bolivias højslette, Ollagüe-vulkanen, saltsøer og flamingoer. Ud- 
 flugt til Eduardo Avaroa-nationalparken med besøg ved den aktive vulkan  
 Ollagüe. I Siloliørkenen ser vi naturlige stenfigurer skabt af årtusinders  
 vinderosion. Vi besøger de fire saltsøer, som er ynglested for tusindvis af  
 flamingoer. Med lidt held ser vi også flokke af alpakaer og vikunjaer. 

Dag 13.  Den røde og den grønne lagune - San Pedro de Atacama i Chile. 
 Udflugt til saltsøer og store flokke af flamingoer. Den grønne lagune ved  
 den 5.920 meter høje vulkan Licanbur og den røde lagune. Over grænsen  
 til Chile og San Pedro de Atacama - porten til Atacamaørkenen. Om afte- 
 nen besøg i observatorium med stjernekiggeri. 

Dag 14.  San Pedro de Atacama, Atacamas saltørken og højslette. Besøg i  
 Atacamas saltørken og Chaxa-indsøen med flamingoer. 

Dag 15.  San Pedro de Atacama - Purmamarca i Argentina. Smuk køredag fra  
 San Pedro de Atacama over passet Paso de Jama i 4.200 meters højde til  
 Argentina. Vi krydser Argentinas saltørken, Salinas Grandes, og kører ad  
 den spektakulære serpentinevej, Cuesta de Lipan. 

Dag 16.  Purmamarca - Humahuaca - Huacalera. Gåtur og markedsbesøg i den  
 maleriske landsby Purmamarca, hvor vi også ser det syvfarvede bjerg.  
 Dagens højdepunkt er det 14-farvede bjerg Serrania de Hornocal. 

Dag 17.  Huacalera - Tilcara - Posta de Hornillos - Salta. Videre til den smukke  
 koloniby Salta langs kløften Quebrada de Humahuaca. Besøg ved fort  
 Pucara de Tilcara fra før inkatiden og det mangefarvede bjerg ”kunstma- 
 lerens farvepaletter”. Om aftenen gåtur i Saltas historiske centrum. 

Dag 18.  Salta - Buenos Aires. Fly til Argentinas hovedstad Buenos Aires også  
 kaldt ”Sydamerikas Paris” og orienteringstur i centrum.  

Dag 19.  Buenos Aires, byrundtur. Omfattende byrundtur til de smukkeste og  
 historisk mest interessante kvarterer, bygningsværker og monumenter.  
 Rundrejsen slutter af med middag og et fantastisk tangoshow. 

Dag 20.  Buenos Aires, hjemrejse. Lidt tid på egen hånd inden vi kører ud til  
 lufthavnen og starter hjemrejsen til Danmark. 

Dag 21.  Ankomst til Danmark

Lima - Den Hellige Dal - Cusco - Machu Picchu - 

Titicacasøen, Puno - Copacabana - La Paz - 

Uyuni - Bolivias saltørken og højslette - 

Atacamaørkenen - Humahuaca - Huacalera

- Purmamarca - Salta - Buenos Aires     

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Spektakulær, vild og smuk natur 
 som ikke findes magen til i verden

•  Inkarigets hovedstad Cusco og Machu Picchu

•  Indianerkultur i uberørte Bolivia

• Små grupper med 10-25 deltagere

!
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BETAGENDE CUSCO 
OG DEN HELLIGE DAL

Cusco var inkaernes politiske og religi-
øse centrum og blev anset for at være 
universets centrum. Der er mange 
monumenter at besøge i byen, og 
de gamle inkabygninger er så solidt 
bygget, at de danner fundament for 
nutidens bygninger. Vi kører ud i Den 
Hellige Dal og besøger historiske byer 
som Pisac og Ollantaytambo på vej til 
Machu Picchu.
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Dag 1. Danmark - Lima, Peru
I ankommer til Lima først på aftenen, hvor I 

bliver modtaget i Jorge Chavez lufthavnen af 

rejselederen. Der venter os tre ugers storslået 

eventyr i Sydamerika, hvor vi skal besøge Peru, 

Bolivia, Chile og Argentina. Til så stor en rejse 

er der en række praktiske ting, vi skal informe-

res om, og rejselederen benytter køretiden ind 

til hotellet til at klæde os godt på, så vi får styr 

på det meste. 

Vores hotel i Lima ligger i den mondæne bydel 

Miraflores tæt på Kennedyparken, som er kvar-

terets livsnerve. Til dem, der har lyst, tilbyder 

rejselederen en aftengåtur, så vi kan få den 

lange flyvetur ud af kroppen.

Dag 2. Lima, gåtur til Stillehavet og 
videre med fly til Cusco og Den Hellige Dal
Vi skal om formiddagen flyve til Cusco i Andes-

bjergene, men inden da skal vi selvfølgelig have 

nogle oplevelser i Lima. Vi spadserer ned til 

Kærlighedsparken, som ligger yderst på skræn-

terne ud til verdens største ocean - Stillehavet. 

Udsigten herfra er helt fantastisk, og det er 

primært Limas placering ved Stillehavet, der 

gør byen til noget særligt. Bussen henter os 

her, og vi kører ud til pyramiden Huaca Pucl-

lana, som blev opført af den såkaldte Lima-kul-

tur. Vi laver et kort fotostop, hvor rejselederen 

også vil fortælle om den spændende kultur, 

som blomstrede i området, længe før inkaerne 

opstod som et folk. 

Flyveturen til Cusco tager kun godt en time, 

men vi har storslået udsigt til Andesbjergene, 

som med sine 7.000 kilometer er verdens 

længste. Det er netop Andesbjergene, vi skal 

udforske det meste af rundrejsen, både i Peru, 

Bolivia, Chile og Argentina med så mange vidt 

forskellige og spektakulære naturscenerier, at 

man næsten ikke kan rumme det.

Inkaernes tidligere hoved-

stad Cusco ligger højt i 

Andesbjergene, så vi kører 

med det samme ned i Den 

Hellige Dal og kommer så 

tilbage til Cusco om et par 

dage, hvor vi har vænnet os 

til højderne.

Første stop i Den Hellige 

Dal bliver markedet i den 

livlige by Pisac, som ligger 

omringet af bjerge til alle 

sider. På bjergskråningerne 

kan vi se 600 år gamle velbevarede landbrug-

sterrasser, hvor inkaerne dyrkede kartofler og 

majs. I Pisac går en stor del af lokalbefolknin-

gen iklædt smukke folkedragter, som bare er 

en af de mange traditioner, som de stadig hol-

der i hævd i det gamle inkaland. Vi får god tid 

på markedet, som bl.a. er kendt for uldvarer, 

sølv og meget mere. 

Herfra kører vi videre til frokost længere ude i 

Den Hellige Dal, inden vi ud på eftermiddagen 

tjekker ind på vores dejlige hotel, som er en 

oplevelse i sig selv. Vi spiser sammen på hotel-

lets hyggelige restaurant om aftenen, som har 

en god blanding af traditionelle og internatio-

nale retter. 

Dag 3. Den Hellige Dal, soltemplet i Ollan-
taytambo og togtur til Aguas Calientes
Sidst på formiddagen tager vi toget til byen 

Aguas Calientes, som lig-

ger for foden af Machu Pic-

chu, men inden da skal vi på 

opdagelse i den gamle inkaby 

Ollantaytambo, hvor der sta-

dig bor mennesker i de gamle 

inkahuse. Vi besøger også det 

berømte soltempel, som ligger 

højt over byen. 

Togturen til Aguas Calientes 

tager små to timer, hvor vi kan 

nyde den fantastiske udsigt til 

floden Vilcanota og bjergene, 

som skråner stejlt ned i kløften, hvor toget kører. 

Vi er nu på vej ned i højlundsjunglen, hvilket 

den mere og mere frodige flora også vidner om. 

Efter ankomst til hotellet går vi en tur langs 

floden ned til en bro, hvorfra vi 500 meter over 

os kan se Machu Picchu på en højderyg. Vi skal 

først besøge Machu Picchu dagen efter, men 

vi får allerede i dag set, hvor smukt den ligger 

i bjerglandskabet. Om aftenen spiser vi sam-

men på byens bedste restaurant.

Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Togturen til Aguas 
Calientes tager små to 
timer, hvor vi kan nyde 
den fantastiske udsigt 
til floden Vilcanota og 
bjergene, som skråner 
stejlt ned i kløften, 
hvor toget kører

Vi kører med tog fra Ollantaytambo til Aguas Calientes ved foden af Machu Picchu - en legendarisk strækning langs brusende floder og forbi høje bjergtinder. I 
Aguas Calientes går togskinnerne midt igennem byens hovedgade.
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MACHU PICCHU, ET MUST-SEE!

En af denne verdens helt store seværdighe-
der er Machu Picchu, inkaernes imponerende 
bygningsværk midt i naturen på toppen af et 
bjerg. Det fungerede som residens for inka-
herskerne og består af ca. 150 bygninger for-
delt i forskellige grupper. 

Her oplever bl.a. vi solobservationssteder og 
offersteder, og vi imponeres over deres vand-
forsyning og afløbssystemer, som var meget 
avancerede for den tid. Området er naturligvis 
på UNESCOs liste over verdensarv.
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vandet og jorden. Vi kommer også forbi det 

imponerende kondortempel, hvor inkaerne 

udnyttede grundfjeldet til at lave en smuk gen-

givelse af den store fugl. 

Efter den fælles rundvisning får I tid til at gå 

rundt i det fantastiske område på egen hånd. 

Hvis I er godt gående, kan I vælge at gå lidt 

tilbage ad de gamle inkastier til Solporten, som 

på inkaernes tid, var den 

officielle indgang til byen. 

Herfra har I endnu en over-

dådig udsigt over byen og 

de omkringliggende bjerge. 

Ud på eftermiddagen kører 

vi med toget tilbage til 

Ollantaytambo, hvor bus-

sen venter på os. Busturen 

til Cusco tager to timer, 

hvor vi kommer gennem Cuscos ”kornkam-

mer”, som består af nærmest uendelige bøl-

gende marker indrammet af sneklædte bjerg-

tinder. 

Vi skal dagen efter på sightseeing i Cusco, men 

allerede i dag efter tjek ind på vores hotel, vil 

rejselederen gå en orienteringstur med os i 

inkaernes hovedstad, så vi kan få en god aften 

i byen. Den gamle bydel i Cusco, som er på 

UNESCOs verdensarvliste, er en unik blanding 

af fornemme inkamure og spansk kolonistil. 

Cusco er også en rigtig gourmetby, og rejsele-

deren vil på gåturen udpege en håndfuld sær-

deles gode restauranter og hjælper gerne med 

bordbestilling til dem, der har lyst til at gå ud 

med nogle af de andre fra gruppen. 

Dag 5. Cusco med sightseeing 
Vi starter dagens sightseeing med 

at spadsere ned til Koricancha, 

som var inkaernes vigtigste tem-

pel, ikke bare i Cusco men i hele 

det store rige. 

De fleste troede, at templet blev 

udslettet, da spanierne i 1500-tal-

let byggede et dominikanerkloster 

på stedet, men efter et jordskælv i 1950, hvor 

store dele af klosteret styrtede sammen, kom 

de gamle inkamure til syne. Vi får en grundig 

introduktion til templet, inden vi får tid på 

egen hånd til at gå på opdagelse i det store 

område. 

Herfra går vi op til katedralen, som spanierne 

bl.a. byggede af sten fra gamle inkapaladser. Vi 

Dag 4. Aguas Calientes - Machu Picchu 
og videre til Cusco
Vi skal i dag besøge Machu Picchu, som er et 

af rundrejsens absolutte højdepunkter. Vi står 

meget tidligt op, så vi står klar ved indgan-

gen, når dørene til Machu Picchu åbner. Inde i 

området starter vi med at spadsere op til Vagt-

huset, som ligger smukt over Machu Picchu. Vi 

sætter os i græsset og nyder solopgangen over 

den kejserlige by. 

Machu Picchu ligger strategisk på grænsen 

mellem junglen og højlandet, og den har gan-

ske givet været en station på vejen i den sam-

handel, der var mellem stammerne i Amazo-

nas og inkaerne i bjergene. 

Mange mener også, at Machu Picchu funge-

rede som inkakejserens vinterpalads, hvor 

han kunne overvintre, når det blev for koldt i 

Cusco. De mange templer i byen understøtter 

denne teori. 

Efter solopgang skal vi have en rundvisning i 

selve byen Machu Picchu, som er inddelt i tre 

områder; landbrugsterrasser, boliger og temp-

ler. Vi bruger mest tid i tempelområdet, hvor 

inkaernes fine stenarbejde er fornemt repræ-

senteret. Vi skal bl.a. se templerne for solen, 

Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Machu Picchu ligger 
strategisk på græn-
sen mellem junglen 
og højlandet

Vi kigger indenfor i Cuscos kolossale katedral, som spanierne byggede af sten fra gamle inkapaladser. Vi ser malerier i den såkaldte cusco-stil, hvor omvendte 
inkaer malede motiver fra biblen iblandet elementer fra inkaernes eget univers. Cusco er Inkaernes gamle hovedstad og en af de absolut mest spændende byer 
i Sydamerika.
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skal have en rundvisning i den kolossale kirke, 

som bl.a. er kendt for de mange malerier i den 

såkaldte cusco-stil. Helt konkret lærte spanske 

munke de omvendte inkaer at male motiver 

fra Bibelen, og det resulterede ofte i pudsige 

kunstværker fra den kristne trosverden iblan-

det elementer fra inkaernes eget univers. 

Det mest berømte 

eksempel er male-

riet af den sidste 

nadver, hvor Jesus 

og hans disciple 

ikke spiser lam men 

marsvin, som også 

i dag er national-

spise i Peru.

Efter besøget i 

katedralen skal I vælge, om I vil på det store 

fødevaremarked San Pedro med lokalguiden, 

eller om I vil besøge tempelfortet Sacsayhua-

man med rejselederen. Det tager I bare stilling 

til på dagen. 

Efterfølgende har vi eftermiddagen fri i Cusco, 

hvor vi kan gå på opdagelse på egen hånd. Rej-

selederen har allerede udpeget gode museer, 

og derudover er Cusco et overflødighedshorn 

af eksklusive sølv- og uldbutikker, sidstnævnte 

med strikvarer i den ekstrafine babyalpaka. 

Om aftenen spiser vi sammen på en af Cuscos 

bedste restauranter som også har alpaka-bøf-

fer af bedste kvalitet.  

Dag 6. Cusco, videre til Puno 
og Titicacasøen 
Vi siger farvel til Cusco og kører i bus til Puno, 

som ligger helt ned til Titicacasøen. 

Det er en meget smuk køretur, der 

først går gennem de grønne dale 

omkring Cusco og derfra videre til den 

berømte højslette, Altiplano, i Peru, 

hvor vi har udsigt til uendelige slet-

ter i 4000 meters højde omkranset af 

endnu højere bjerge.

Vi laver flere flotte fotostop under-

vejs, bl.a. ved passet på provinsgræn-

sen mellem Cusco og Puno og ved 

en meget malerisk kirkegård med sneklædte 

bjerge i baggrunden. Vi skal også smage gour-

metkaffe i byen Pucara. 

Vi ankommer til Puno sidst på eftermiddagen, 

hvor vi skal bo tæt på strøget i den pulserende 

by. Rejselederen går en orienteringstur med os, 

hvor vi får udpeget de bedste restauranter, og 

hjælper gerne med at bestille bord for dem, der 

vil spise sammen med andre i gruppen. I Puno 

er det også muligt at se et flot traditionelt dan-

seshow, som kan kombineres med spisning. 

Dag 7. Puno, sejltur på Titicaca med besøg
på sivø og videre til Copacabana i Bolivia
Vi står tidligt op og sejler i vores egen båd ud på 

den store Titicacasø, som ligger i 3800 meters 

højde og er 165 km. lang. Vores hovedmål er 

urosindianernes berømte sivøer, men sejlturen 

i sig selv er også en kæmpe oplevelse, hvor vi 

af og til føler, vi sejler på åbent hav. 

Den store sø deles af Peru og Bolivia. Vi starter 

i perudelen, men inden solen går ned, bor vi 

ned til søen i Bolivia. 

Urosindianerne har boet på sivøer i søen i 

mere end 500 år. Vi besøger ”vores egen” ø, 

som ligger lidt afsides, men af samme grund er 

en af de øer, hvor der kommer færrest turister, 

og hvor beboerne stadig opretholder den tra-

ditionelle livsstil med fiskeri og jagt. 

Inde på øen forklarer høvdingen, hvordan de 

laver sivøerne og meget mere. Efterfølgende 

får vi mulighed for at gå rundt på egen hånd, 

hvor vi også gerne må kigge indenfor i sivhu-

sene. Der bliver også mulighed for at få en tur 

i en af de berømte sivbåde. Alt i alt en helt 

unik oplevelse.

Vi er tilbage i Puno ved middagstid, hvor vi 

får tid til frokost i byen, inden vi skal på en 

flot køretur til Copacabana i Bolivia. Den lille 

Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Vi besøger "vores 
egen" ø, som ligger lidt 
afsides, men af samme 
grund er en af de øer, 
hvor der kommer fær-
rest turister

På Titicacasøen besøger vi urosindianerne, som har boet på deres sivøer gennem 500 år.
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Befolkningen i La Paz klæder sig i traditionelle dragter. Plaza Murillo i La Paz er opkaldt efter revolutionshelten Pedro Domingo Murillo, som blev henrettet af 
spanierne i 1810 her på pladsen. 

by Copacabana ligger smukt mellem to små 

bjerge helt ned til Titicacasøens bred og har 

også en lille strand, som dog ikke kan sam-

menlignes med sin navnebror i Rio de Janeiro. 

Bolivias skytshelgen - La Virgen de Copaca-

bana - er repræsenteret som helgenbillede 

i den smukke basilika i byen, som af samme 

grund er det største valfartssted for pilgrimme 

i Bolivia. 

Det er skønt at vandre rundt på egen hånd i 

byen og de smukke omgivelser. Aftenen er fri, 

og I finder nemt en hyggelig restaurant i den 

lille men alligevel livlige by. 

Dag 8. Copacabana, besøg på 
soløen og videre til La Paz, Bolivia 
Fra morgenstunden sejler vi en flot tur ud til 

Soløen, som er den største ø i Titicacasøen. 

Det er på denne ø, at inkakulturen har sin 

oprindelse. Det siges, at det første kejserpar 

Manco Capac og Mama Ocllo vandrede ud her-

fra for at erobre verden. I storhedstiden strakte 

inkariget sig hele 5000 kilometer fra Colombia 

ned gennem Ecuador og Peru til Chile og dele 

af Argentina. 

Vi går på de gamle inkatrapper, som fører op 

til den højtliggende kilde, som giver evig ung-

dom, hvis vi drikker af den. Vi besøger også 

resterne af inkapaladset Pilkokaina og får tid 

til at gå rundt i det lille Yumani indianersam-

fund, hvor vi også spiser frokost. Hele tiden 

har vi udsigt til den smukke sø og bjergene i 

baggrunden. 

Efter frokost sejler vi tilbage til Copacabana, 

hvor bussen venter på os. Vi skal nu på en 

meget flot køretur til Bolivias 

højtliggende regeringsby La Paz. 

Byen ligger malerisk med udsigt 

til sneklædte bjerge og er af UNE-

SCO udpeget som en af de syv 

nye vidunderbyer i verden. 

Undervejs til La Paz gør vi holdt 

i tempelbyen Tiwanaku, som er 

kendt som Bolivias Machu Pic-

chu. Tiwanaku-kulturen regnes 

som forløberen for inkaerne; dem 

som inkaerne har lært af. I Tiwanaku ser vi for-

uden resterne af templerne også den berømte 

solport og de meterhøje gudefigurer udhug-

get i sten, som minder meget om figurerne på 

Påskeøen. 

Vi ankommer lidt sent til La Paz men går allige-

vel en lille aftentur i byen og ender på en af de 

mange nye fusionsrestauranter i La Paz, som 

blander traditionelle opskrifter med tendenser 

fra det moderne internationale køkken. 

Dag 9. La Paz, sightseeing 
og udflugt til Månedalen
Vi starter dagen med en spændende sight-

seeing i den historiske bydel i La Paz. På Plaza 

Murillo finder vi magtens centrum; katedralen, 

præsidentpaladset og sædet for lokalregerin-

gen. Pladsen er opkaldt efter revolutionshel-

ten Pedro Domingo Murillo, 

som blev henrettet af de 

spanske myndigheder på 

pladsen i 1810. 

Kun elleve år efter Murillos 

henrettelse blev løsrivelsen 

fra Spanien en realitet, og 

hans sidste ord stod der-

med ved magt: ”Jeg dør nu, 

men den fakkel jeg har ladt 

brænde, kan ingen slukke. 

Leve friheden!”

I den idylliske gade Jaen fra kolonitiden ligger 

der fire små museer. Vi besøger udendørsmu-

seet dedikeret til tiwanaku-kulturen, hvis tem-

pelområde vi jo besøgte dagen inden. 

Inden frokost i den gamle bydel ser vi også den 

gigantiske Plaza de San Francisco med kirken 

og klosteret af samme navn, som er det æld-

ste religiøse bygningsværk i La Paz. I dag er en 

del af klosteret omdannet til museum. Via en 

Byen ligger malerisk 
med udsigt til sne-
klædte bjerge og er 
af UNESCO udpeget 
som en af de syv nye 
vidunderbyer i verden
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DET SYDLIGE BOLIVIA 
OG UYUNI-SALTØRKEN

Bolivias natur er intet mindre end 
spektakulær. Saltørkenen ved Uyuni 
ligger i 3.700 meters højde og er med 
sine næsten 11.000 km2 verdens 
største af sin slags. Den ligger oven 
på resterne af Minchinsøen, som 
begyndte at fordampe for 40.000 år 
siden. Vi betragter røde og grønne 
laguner, gejsere og stenformationer 
skabt gennem tusinder af år. 
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Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Den smukke Laguna Verde, den grønne lagune, der er fyldt med magnesium, bly, arsen og calciumcarbonat og helt 
uden liv, ligger ved den perfekt formede 5.920 meter høje Llcancabur-vulkan.

tunneltrappe i sten kommer vi op og har bl.a. 

udsigt til kirken og klosterets smukke tagkon-

struktion. 

Efter frokost kører vi 10 kilometer udenfor cen-

trum, hvor vi skal besøge El 

Valle de la Luna - Måneda-

len. Her har årtusinders ero-

sion skabt surrealistiske for-

mer i bjergets lerede over-

flade. Stedet er navngivet af 

Neil Armstrong, som var på 

besøg i La Paz i 1969 kort 

tid efter månelandingen, og 

han må jo vide, hvad han 

taler om. 

Tilbage i La Paz er resten af 

eftermiddagen og aftenen fri til egne oplevelser. 

Dag 10. La Paz, fly til byen Uyuni 
ved Bolivias saltørken
Vi flyver i dag fra La Paz sydpå til byen Uyuni, 

som er den naturlige indgangsportal til ver-

dens største saltørken ”El Salar de Uyuni” 

på ikke mindre end 10.582 kvadratkilometer, 

mere end tre gange så stor som Fyn. Saltørke-

nen ligger i næsten 3.700 meters højde. Her 

skal vi på opdagelse de næste dage. 

Vi har dog allerede oplevet mange store ting 

på rundrejsen, så i dag skruer vi tempoet ned. 

Vi har det meste af dagen fri til at slappe af 

og lade de mange indtryk sætte sig, inden vi 

starter næste intense kapitel på rundrejsen. 

Det er oplagt at få rørt sig lidt på en gåtur i 

byen og måske i bedste latinamerikanske stil 

tage sig en siesta. Om aftenen går vi ud for at 

spise sammen. 

Dag 11. Uyuni-saltørkenens
højdepunkter
Der venter os en begivenhedsrig 

dag i og omkring den store sal-

tørken, som er resterne af søen 

Minchin. Søen begyndte at for-

dampe for ca. 40.000 år siden 

og efterlod store dele som en 

gigantisk ørken af salt. 

Ørkenen rummer verdens største 

forekomster af litium og store 

forekomster af mineraler som magnesium, 

bor, kalium og boraks. Man anslår, at ørkenen 

i alt rummer 10 milliarder tons salt, hvoraf der 

udvindes omkring 25.000 tons om året. 

Vi tjekker ud fra hotellet og starter dagens pro-

gram. I udkanten af Uyuni ligger der en spek-

takulær togkirkegård med gamle engelske og 

amerikanske tog, hvor vi holder en pause. Vi 

skal også besøge det lille saltmuseum i lands-

byen Colchani, men først og fremmest skal vi 

på opdagelse i selve saltørkenen. 

Hundrede kilometer inde i ørkenen skyder den 

vulkanske ø Incahuasi pludselig op i det flade 

ørkenlandskab. Incahuasi betyder ”inkaens 

hus”, og man har på den lille ø fundet arkæo-

logiske rester fra både tiwanaku og inkaerne. 

Samtidig er øen hjemsted for den gigantiske 

kaktus Echinopsis Atacamensis og rummer 

også et stort antal huler og naturlige tunneler. 

Efter en introduktion til stedet får I mulighed for 

at gå rundt på egen hånd. Fra toppen af øen 

har I en fantastisk udsigt til saltørkenen 360 

grader omkring jer. 

Dagen slutter med et andet højdepunkt. Vi 

tjekker ind på et smagfuldt hotel, som hoved-

sageligt er bygget af store saltblokke. Om afte-

nen spiser vi sammen på hotellets hyggelige 

og særprægede restaurant. 

Dag 12. Aguaquiza, Ollagüe-vulkanen,
træet af sten, saltsøer og flamingoer 
Vi tjekker ud fra hotellet længere op på Bolivias 

højslette til Eduardo Avaroa-nationalparken. 

Store dele af dagen befinder vi os i over 4.000 

meters højde, men vi har for længst vænnet os 

til højderne. Vi starter med at køre til udsigts-

punktet ved den aktive vulkan Ollagüe med 

et imponerende krater. Vi fortsætter herfra til 

Siloliørkenen, som er kendt for sine surrealisti-

ske stenformationer. 

Der blæser ofte en stærk vind i Siloli, som 

udsætter de store sten for kraftig vindero-

sion. Særligt den nederste meter af stenene 

er hårdt udsatte, da det er her sandindholdet i 

vindene er størst. 

Der venter os en 
begivenhedsrig dag 
i og omkring den 
store saltørken, som 
er resterne af søen 
Minchin
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Vi er nu nået til Chile og bor i den lille hyggelige by San Pedro de Atacama.

Det giver nogle meget særprægede og smukke 

stenformationer, hvor basen af stenen er smal-

lere end toppen. Vi skal bl.a. se det berømte 

”træ af sten”, hvor naturens luner har skabt en 

tro kopi af et oliventræ.

Der findes i alt 9 saltvands-

øer på højsletten i Bolivia. 

Vi skal i dag besøge fire af 

de mest berømte: Laguna 

Canapa, Laguna Hedionda, 

Laguna Honda og Laguna 

Chiarkota. De har det til-

fælles, at de er ynglesteder 

for flamingoer i tusindvis. 

Af de seks arter, der findes 

i verden, yngler de tre af 

dem her på højsletten, og 

vi kan være heldige at se både chileflamingo, 

punaflamingo og andesflamingo. Det meget 

saltholdige vand er rig på bløddyr og krebsdyr, 

som er flamingoernes livretter. Det er ren fryd 

at gå en tur langs bredderne på de grønne og 

blå indsøer, som alle får deres vand fra utallige 

kilder i området. 

På vores lange tur på højsletten besøger vi 

også den spektakulære djævelens hule (Cueva 

Del Diablo) og den ikke mindre imponerende 

galaksens hule (Galaxies Cavern). 

De store sletter og saltsøerne, som er omrin-

get af vulkaner i op til 6.000 meters højde, er 

også hjemsted for lamaer, alpa-

kaer og vikunjaer, som alle er små 

kameldyr. Vikunjaen lever vildt på 

højsletten og er den mest ele-

gante af de tre lama-arter. Vikun-

jaen har verdens fineste uld, og et 

tørklæde koster nemt flere tusinde 

kroner. 

Sidst på eftermiddagen tjekker vi 

ind på vores hotel, og så står den 

på afslapning efter endnu en ind-

holdsrig dag. 

Dag 13.  Den røde og den grønne lagune,
gejsere og videre til Chile
Vi står tidligt op i Bolivia og går ved dagens 

afslutning i seng i Chile. Først skal vi dog have 

de sidste store oplevelser på højsletten i Bolivia. 

Vi tjekker ud fra hotellet og starter dagens even-

tyr, som bringer os forbi på to fantastiske natur-

fænomener - den røde lagune (Laguna Colorada) 

og den grønne lagune (Laguna Verde).

Den røde lagune på 54 kvadratkilometer er 

kun 35 centimeter dyb og får sin røde farve fra 

naturlige sedimenter på bunden og pigmente-

ringen i søens alger, som danner betakaroten 

for beskytte sig mod den høje ultraviolette 

stråling i højderne. Den røde sø er også yngle-

sted for flamingoer. 

I den grønne lagune er der slet ikke noget liv. 

Den er fyldt med magnesium, bly, calciumcar-

bonat og arsen, som gør den giftig. Den er 

dog alligevel værd at besøge for den smukke 

grønne farve og ikke mindst på grund af belig-

genheden for foden af den perfekt konisk for-

mede vulkan LIcancabur i 5.920 meters højde. 

På højsletten i 4.800 meters højde ligger til det 

vulkanske meget aktive område Sol de Mañana 

- Morgensol - som er fyldt med fumaroler og 

gejserne, hvor nogle laver vand- og dampsøj-

ler i op til 50 meters højde. Man føler sig lidt 

hensat til jordens begyndelse i dette område, 

som er langt fra den menneskelige civilisation, 

og hvor der lever meget få dyr. 

Vi er nu klar til at krydse grænsen til Chile 

ved grænsebyen Hito Cajon og fortsætter til 

den nordchilenske by San Pedro de Atacama, 

som er den naturlige indgangsportal til Chiles 

ATACAMA, 
CHILES SALTØRKEN

Naturoplevelserne på denne rejse vil 
ingen ende tage. I Chile oplever vi 
den bjergtagende Atacama-saltørken 
og højsletten af samme navn. Saltør-
kenen ligger i et 100 km bredt bælte 
langs Sydamerikas vestkyst i det 
nordlige Chile og strækker sig ind i det 
sydlige Peru.

Det regner stort set aldrig i Atacama – 
kun ganske få byger er det blevet til i 
hele 1900-tallet – og i det tørre klima 
dannes der nitrat, som før i tiden var 
et meget vigtigt mineral. Nitratfore-
komsten var i 1879-83 årsag til Sal-
peterkrigen mellem Chile på den ene 
side og Bolivia og Peru på den anden. 
I dag fremstilles nitrat kunstigt, og 
freden har for længst indfundet sig. 

Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

De store sletter og 
saltsøerne, som er 
omringet af vulkaner 
i op til 6.000 meters 
højde, er også hjem-
sted for lamaer, alpa-
kaer og vikunjaer
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Man mister næsten pusten på denne rejse gennem Sydamerikas spektakulære natur, her er det Månedalen uden for La Paz.

Øverst: Vi krydser Salinas Grandes-saltørkenen i Argentina i over 4.000 meters højde.
Midten: Atacamaørkenen i Chile er et af de bedste steder i verden at betragte nattehimlen. Vi får et stjernekursus og kigger med et teleskop ud i rummet.

berømte Atacamaørken, som er det tørreste 

ikke-polare sted på jorden, hvor vi skal på 

opdagelse de næste par dage. Atacamaørke-

nen strækker sig som en smal tange 1600 km 

i det nordlige Chile mellem Andesbjergene og 

Stillehavet. 

Det er hyggeligt at gå rundt i San Pedro de 

Atacama, men aftenen skal vi også bruge på 

noget andet. Atacamaørken er også kendt for 

at være det bedste sted i verden at observere 

stjernehimlen, og ørkenen huser nogle af ver-

dens største observatorier. Vi har ikke adgang 

til disse store videnskabelige observatorier, 

men mindre kan også gøre det. 

Vi får lov at besøge et andet observatorium, 

som efter danske standarder er meget stort, 

hvor vi skal have et stjernekursus, der natur-

ligvis også indebærer, at vi skal kigge på stjer-

nehimlen gennem deres meget store telesko-

per. Den oplevelse glemmer I ikke så let igen.

Dag 14. San Pedro de Atacama, 
Chiles saltørken 
Vi skal i dag på en lang og spændende rundtur 

i både Atacamas saltørken og på højsletten. El 

Salar de Atacama er med sine 2.000 km2 den 

tredje største saltørken i verden. 
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Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Det 14-farvede bjerg Serrania de Hornocal er et fascinerende syn.

Her finder vi også Chaxa indsøen omringet af 

sneklædte bjerge, som ligger på indgangen til 

Chiles Flamingo-nationalpark. 

Vi gør holdt ved indsøen, hvor vi foruden de 

mange flamingoer også kan være heldige at 

spotte andesklyder og den stribede ryle, som 

også finder føde her. 

Vi besøger de to landsbyer Toconao og 

Socaire, som begge ligger tæt på den store 

saltørken. Toconao er kendt som den hvide by, 

fordi alle huse i byen er bygget af en meget lys 

vulkansk sten. 

I den højtliggende Socaire har husene ingen 

vinduer for at beskytte indbyggerne mod kul-

den. For yderligere at beskytte sig mod det 

under tiden kolde vejr er lokalbefolkningen 

blevet mestre i at strikke med uld fra alpaka, 

og vi skal også besøge det lokale kunsthånd-

værkermarked. 

Indbyggere i landsbyerne er efterkommere af de 

oprindelige atacamaindianere, som boede i om- 

rådet længe inden spanierne koloniserede Syd-

amerika. 

Chiles regering anerkender disse folks fortid 

og særlige traditioner, og de har derfor ved 

lov et udpræget selvstyre, også på det juridi-

ske område, hvor de håndhæver traditionelle 

strafferegler. 

Fra Socaire kører vi op på 

højsletten i 4.500 meters 

højde, hvor vi indenfor 

grænserne af Flamingo-

nationalparken gør holdt 

ved en af de højest belig-

gende indsøer på højslet-

ten. Naturoplevelserne i 

denne del af Sydamerika 

er uden ende. 

Tilbage på hotellet i San 

Pedro de Atacama er aftenen fri til at gå på 

opdagelse i den hyggelige by. De, der har lyst, 

kan gå ud at spise sammen med rejselederen, 

men ellers er det nemt selv at finde en god 

restaurant i den højtbeliggende by.

Dag 15. San Pedro de Atacama, køretur til 
Argentina gennem smukke landskaber
Vi tjekker ud fra vores hotel og kører mod 

grænsen til Argentina, som vi krydser ved det 

smukke bjergpas Paso de Jama i 4200 meters 

højde. Der er langt til vores endemål i bjerg-

området omkring byen Purmamarca i det nord-

vestlige Argentina, men vi bliver i den grad 

underholdt af de mange fantastiske natursce-

nerier, som vi kommer forbi undervejs.

Vi krydser bl.a. saltørkenen Salinas Grandes 

i over 4.000 meters højde og 

skal på den smukke zigzag ned-

kørsel Cuesta de Lipan, hvor 

den ene store udsigt afløser 

den anden. 

Vi når sidst på eftermiddagen 

frem til vores charmerende 

hotel, som ligger i naturskønne 

omgivelser ved Purmamarca, 

som også har en hyggelig 

restaurant med både traditio-

nelle retter fra egnen og fra det internationale 

køkken. 

Dag 16. Purmamarca, kirken i Uquia,
Humahuaca og det 14-farvede bjerg 
Vi befinder os i kløften Quebrada de Humahu-

aca i det nordlige Argentina, som er kendt for 

sine mangefarvede bjerge.

Vi starter dagen med at køre ud til det syv-

farvede bjerg, som vi skal se som en slags 

opvarmning til det 14-farvede bjerg Serrania 

de Hornocal sidst på eftermiddagen. Syv farver 

mindre men alligevel dybt fascinerende. 

Udover de smukke naturscenerier har vi også 
gode muligheder for at se masser af dyreliv på 
denne rejse, bl.a. lamaer, alpacaer og vicuñaer. 

Vi krydser bl.a. saltør-
kenen Salinas Grandes 
i over 4.000 meters 
højde og skal på den 
smukke zigzag nedkør-
sel Cuesta de Lipan
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ARGENTINAS FARVEDE BJERGE

Vi skal se et fantastisk naturfænomen, 
de mangefarvede bjerge i det nordlige 
Argentina. Vi betragter det syvfarvede 
bjerg (øverst) ved Purmamarca i mor-
genlyset, og det 14-farvede bjerg Ser-
rania de Hornocal ser vi sidst på efter-
middagen i det helt rigtige lys, hvor 
farverne træder endnu tydeligere frem.  

I Humahuacadalen ser vi det mere end 1000 år 
gamle Pucara de Tilcara-fort fra før inkatiden.

Den yndige kirke i Purmamarca blev bygget af spanierne i 1648.
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Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Efterfølgende går vi en tur i Purmamarca, som 

er den mest maleriske af de små landsbyer, vi 

skal besøge på disse kanter. På gåturen ser vi 

bl.a. landsbyens kirke fra 1648, som rummer 

en samling malerier fra cusco-skolen, og der 

bliver også fritid på det permanente kunst-

håndværkermarked i den stemningsfulde by. 

Næste stop nordpå bliver ved 

den fine kirke i Uquia, som bl.a. 

rummer en samling pudsige 

men smukke malerier af gevær-

svingende ærkeengle - også fra 

cusco-skolen. 

Herfra kører vi til byen Humahu-

aca, som giver navn til den spek-

takulære kløft, hvor vi befinder 

os disse dage. Den centrale del 

af byen består af idylliske bro-

stensgader flankeret af farverige etplanshuse 

i spansk kolonistil. 

Omkring den centrale plads ligger de vigtigste 

historiske bygninger og monumenter men også 

det lokale marked og et karnevalsmuseum. 

I får tid til at spise frokost og gå rundt på egen 

hånd, og Humahuaca er virkeligt et skønt sted 

”bare” at slentre rundt og suge til sig. 

Højdepunktet ikke bare i dag men i hele dalen 

er bjerget Serrania de Hornocal på 4.761 

meter, også kaldet det 14-farvede bjerg efter 

de utallige oxiderede mineraler, som giver 

denne helt usædvanligt rige farvepalet. Mil-

lioner års erosion har desuden skabt et væld 

af nærmest symmetriske trekanttoppe langs 

bjerget kant.

Et helt fantastisk syn som 

bedst nydes efter kl. 16.00, 

hvor solens glød får det hele 

til at fremtræde endnu mere 

eventyrligt. Vi sørger naturlig-

vis for at ankomme i rette tid 

til dette på verdensplan helt 

unikke fænomen. 

Vi kører efterfølgende sydpå til 

vores hotel, som ligger smukt i 

bjergene udenfor landsbyen Huacalera. 

Dag 17. Huacalera, fortet Pucara de 
Tilcara, det mangefarvede bjerg og 
”landevejskroen” Posta de Hornillos 
Vi skal det meste af dagen køre langs Que-

brada de Humahuaca med den smukke  

koloniby Salta som endemål. Undervejs på den 

flotte rute holder vi flere pauser. Vi kommer 

først til byen Tilcara, hvor vi skal besøge det 

mere end tusind år gamle fort Pucara de Til-

cara, som blev bygget af en af de oprindelige 

kulturer, der senere i 1400-tallet blev erobret 

af inkaerne. Vi besøger også det nærliggende 

arkæologiske museum, som rummer præco-

lumbianske genstande fra alle de fire lande 

vi besøger; Peru, Bolivia, Chile og Argentina.

Næste stop på dagens rute er ved byen 

Maimará, hvor vi skal opleve endnu et smukt 

mangefarvet bjerg med det meget beskri-

vende navn Las Paletas del Pintor, kunstmale-

rens farvepaletter. 

Herfra fortsætter vi længere sydpå til Posta de 

Hornillos, som fungerede som en slags lande-

vejskro på Den Kongelige Vej mellem Buenos 

Aires og Lima i kolonitidens Spanien. Vi er i 

gammelt inkaland, og mange mener, at store 

dele af den spanske vej ligger ovenpå de 

gamle inkastier, som havde lignende ”kroer”. 

Dele af oprørshæren brugte under krigen mod 

Spanien stedet som militærbase. I dag funge-

rer de flotte bygninger som et museum, som 

på spændende vis fortæller om stedets brug 

gennem historien. 

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til den 

smukke koloniby Salta, ”den skønne by”, som 

Næste stop på 
dagens rute er ved 
byen Maimará, 
hvor vi skal opleve 
endnu et smukt 
mangefarvet bjerg

Vi har tid til at slentre rundt i hyggelige Humahuaca. Overalt på vores rute ser vi de sejlivede, ikoniske 
kaktusser, som stortrives i det tørre klima. 
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Hattesælgerne på de autentiske markeder bærer deres varer på hovedet.

Øverst: Saltas historiske centrum emmer af kolonistilsidyl. Vi går en tur og kommer bl.a. forbi San Francisco-kirken.

også er hovedstad i provinsen af samme navn. 

Det historiske centrum fremstår særdeles vel-

holdt. Indbyggerne er nemlig stolte af deres 

by, som historisk har spillet en vigtig rolle i 

dannelsen af den moderne stat Argentina. 

Bysbarnet Martin Miguel de Güemes havde en 

fremtrædende plads i oprørskrigen mod Spa-

nien i starten af 1800-tallet og blev efterføl-

gende den første guvernør i det nu frie Salta.

Efter tjek-ind går vi en tur i den stemnings-

fulde by, hvor vi bl.a. kommer forbi San Fran-

cisco-kirken og det tidligere palads for den 

spanske vicekonge. Indgangsportalen til klo-

steret San Bernardo udskåret i johannesbrød-

træ er et mesterværk fra kolonitiden. Byen 

er også kendt for de mange fint udskårne 

træbalkoner fra kolonitiden. Vi slutter gåtu-

ren med at spise sammen på en af de mange 

stemningsfulde restauranter omkring 9. juli 

pladsen i centrum. 

Dag 18. Salta, fly til 
Argentinas Buenos Aires
Vi siger farvel til Salta og flyver sydpå til 

Argentinas hovedstad Buenos Aires med 

mere end 3 millioner indbyggere, som ligger 

smukt ved Rio de la Platas floddelta med Uru-

guay som nærmeste nabo. 
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BUENOS AIRES

Argentinas smukke hovedstad 
er som en europæisk hovedstad 
med et melankolsk tvist, som 
ikke mindst udtrykkes i tangoen, 
der danses overalt i byen. Byens 
elegante indbyggere kaldes por-
teños, og de har en særlig sta-
tus i resten af landet. På vores 
udflugter besøger vi de forskel-
lige bydele, bl.a. San Telmo og 
Palermo SoHo.  
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Buenos Aires er en elegant by og kaldes ofte Sydamerikas Paris. Denne nye bro siges at være inspireret af en tangodansers smukke ben.

Peru, Bolivia, Chile og Argentina
21 dage

Buenos Aires bliver også kaldt Sydamerikas 

Paris, og det er ikke svært at se hvorfor. Byen 

udstråler både europæisk elegance og stor-

hed, og indbyggerne er stolte og passione-

rede som den argentinske tango. 

Vi skal bo centralt i centrum, og efter tjek-ind 

på hotellet går vi en udvidet 

orienteringstur med rejse-

lederen, så vi har de bedst 

mulige forudsætninger for at 

få så meget ud af eftermid-

dagen som muligt. 

Buenos Aires er også en 

rigtig gourmetby, så der er 

oplevelser til alle sanser, og 

der er aldrig langt til den 

næste restaurant, bar eller 

tangoklub. Det kan ikke blive bedre. 

Dag. 19. Buenos Aires, sightseeing 
i hovedstaden og tangoshow
Det er blevet tid til store-sightseeing-dag 

i Buenos Aires. Vi skal først kigge nærmere 

på den nordlige del af storbyen, og vi begyn-

der på Recoleta-kirkegården, hvor Argentinas 

mest berømte kvinde, Eva Perón, bedre kendt 

som Evita ligger begravet. 

Derefter fortsætter vi til Palermo-kvarteret, 

der er det største og grønneste kvarter i byen. 

Vi besøger de skønne parker lavet af franske 

byarkitekter omkring år 1900, da Argentina var 

verdens såkaldte kornkammer og kunne måle 

sig med de vigtigste metropoler i verden. 

Vi lægger også vejen forbi det hippe Paler-

mokvarter iklædt brostensgader og butikker  

med design, tøj og særdeles 

gode frokost-restauranter.

Efter frokost besøger vi den 

historiske Majplads, Plaza de 

Mayo, hvor Argentinas histo-

rie er skrevet på alle måder. 

Det lyserøde regeringspa-

lads, Casa Rosada, er efter 

sigende rødt, fordi det ved 

den såkaldte maj-revolution i 

1810 blev malet rødt med de 

spanske overherrers blod. 

På Majpladsen skal vi også besøge katedralen 

med resterne af Argentinas og Sydamerikas 

store befrielseshelt, José San Martin, der, som 

tidligere nævnt, var hovedkraften i løsrivelsen 

fra Spanien og dannelse af nye lande som 

Argentina, Chile og Peru.

Vi kommer også til det gamle koloni- og tan-

gokvarter San Telmo, der de sidste tyve år er 

blevet renoveret bl.a. via nyt blod: Tilflyttere 

fra nær og fjern, også mange udlændinge, der 

tiltrækkes af kvarterets smalle gader og antik-

vitetshandlere og gode restauranter.

Herefter besøger vi La Boca-kvarteret, der er 

det gamle havneområde og i dag et farverigt 

kvarter med et kulturelt islæt og hjemsted 

for storklubben i fodbold Boca Juniors, hvor 

Diego Maradona spillede. Han har stadig sin 

egen loge på stadion.

Vi besøger også Puerto Madero, som er en 

slags poleret Nyhavn med mange flot istand-

satte lagerbygninger ved havnekajens bassi-

ner. Restauranterne er i top, og det er hyg-

geligt at spadsere rundt om de gamle havne-

bassiner, hvor korn og oksekød i mange årtier 

blev udskibet til hele verden. Til sidst kommer 

vi forbi kongressen, der er en kopi af Capitol i 

Washington D.C.

Om aftenen spiser vi middag sammen og 

afslutter vores store Sydamerikarejse med et 

fantastisk tangoshow. 

Dag 20. Buenos Aires, fritid i 
Buenos Aires og hjemrejse
Vi har et par timer om formiddagen til at sige 

farvel til overdådige Buenos Aires, inden vi 

kører ud til lufthavnen for at flyve tilbage til 

Europa og Danmark.

Dag 21. Ankomst til Danmark

Om aftenen spiser vi 
middag sammen og 
afslutter vores store 
Sydamerikarejse med 
et fantastisk tango-
show 
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