
Sydamerika
Forslag til individuelle rejser



2

BOLIVIA

PERU

COLOMBIA

ECUADOR

VENEZUELA

GUYANA

SURINAME FRANSK
GUIANA

CHILE

ARGENTINA

PARAGUAY

URUGUAY

BRASILIEN

Buenos Aires

Santiago de Chile
Mendoza

Cafayate
Salta

Cartagena
Santa Marta

Medellín

Bogotá
Armenia

Villa de Leyva

Mompox

Tayrona

Salento

Quito
Junglen

Baños
Cotopaxi

Guayaquil

Cusco

Machu Picchu
Den Hellige Dal

Lima

Paracas
Ballestasøerne

Arequipa
Colcakløften

Amazonjunglen

Amazonjunglen
Manaus

Purmamarca
Humahuaca

Montevideo
Colonia del Sacramento

Peninsula Valdes
Puerto Madryn

Iguazu

Pantanal

Rio de Janeiro
Ilha Grande

Salvador
Praia do Forte

Búzios

Valparaiso

Moreno-gletsjeren
El Calafate

Ushuaia

Punta Arenas

Torres del Paine

Ildlandet

Chilenske fjorde

Puerto Montt Bariloche

Puno
Titicacasøen

La Paz

Uyuni

Atacamaørkenen

Santa Cruz
Isla Santiago

Isla de San 
Cristóbal

Isabela
Island

Ouro Preto

ca. 700 km

ca. 1000 km

11 rejseforslag
Colombias højdepunkter .......................................4

Colombias skatte  ............................................................6

Ecuador, Galapagos og Colombia  .................12

Ecuador, Amazonjunglen og 
Galapagosøerne .........................................................14

Perus højdepunkter ................................................22

Peru, Ecuador og Galapagos ..........................24

Peru - Amazonjunglen og inkariget ..........26

Ad inkastien til Machu Picchu ......................28

Chile og Argentina ...................................................34 

Argentina og Brasilien ..........................................36

Brasiliens højdepunkter ......................................42

Side



3

Sydamerika
Forslag til individuelle rejser

Stjernegaards Sydamerika
Vi er vilde med Sydamerika, fordi kontinentet er et overflødighedshorn af fantastiske oplevelser, 
som ikke findes andre steder i verden. Vi har mange års erfaring, og vi har rejst i næsten alle dele af 
kontinentet og i de mest interessante afkroge. 

I dette katalog vil vi gerne give nogle af vores erfaringer videre og inspirere jer til rejser til dette unikke kontinent, som inde-
holder spektakulær natur, spændende kultur og masser af historie fra bl.a. inkatiden og kolonitiden. 

Kataloget indeholder 11 af vores bedste rejseforslag i Sydamerika, og vi har naturligvis mange flere i skuffen. Det er i en tæt 
dialog med jer, som drømmer om en rejse til Sydamerika, at vi kan sammensætte præcis den rejse, der passer til jer - både 
med hensyn til oplevelser og budget. Der er nemlig uanede muligheder i Sydamerika, uanset om man lægger større vægt på 
oplevelser end hotelstandard, eller om man ønsker at bo på helt unikke boutiquehoteller eller lodges eller måske på et skib på 
Amazonfloden eller ved Galapagosøerne.

En ting er sikkert - I kan glæde jer til mødet med sydamerikanerne, både de mange oprindelige folk og efterkommerne af de 
europæiske kolonister! De har en dejlig afslappet tilgang til livet, de møder os med venlighed, og de er med rette stolte over at 
vise deres lande frem. 

God læselyst - vi glæder os til at arrangere en rejse til Sydamerika til jer.

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

11 rejseforslag
og stor

fleksibilitet
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Kaffe, kolonitid og caribiske kyster
Hvad der engang var mest kendt for kokain og karteller er nu et eventyrland, hvad end I drømmer om at 

dykke ned i historien, opleve den lokale kultur eller udforske naturen. På denne tur får I hele pakken, når I 

besøger syv af de vigtigste rejsemål i Colombia.

Lavinen af højdepunkter starter i hovedstaden Bogotá, der er spækket med kolonitidscharme. Herfra ruller den 

videre til endnu en historisk oase i Villa de Leyva, hvorefter der er kaffe på programmet i kaffelandet. 

I Medellín skruer I tiden tilbage til 90’erne, hvor narkobaronen Pablo Escobar regerede byen, og herfra 

forlader I højlandet til fordel for den caribiske kyst. I nyder et par dage i den hyggelige by Santa Marta, og 

indtager junglen ved Tayrona, inden I afslutter det colombianske eventyr i Cartagena - storbyen der forener 

kolonitidens ynde med Miami Beach vibes.

I kører i privat bil eller med bus mellem de fleste af rejsemålene og flyver enkelte gange. Alle transpor-

ter er inkluderet, og på turen fra Bogotá til Villa de Leyva har vi også lagt en udflugt ind. Herudover 

står det jer frit for, om I vil opleve tingene på egen hånd, eller om I vil tilkøbe udflugter med en guide.

Colombias højdepunkter
Bogotá, Villa de Leyva, kaffelandet, Medellín, Santa Marta, Tayrona og Cartagena 
- 18 dage

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Bogotá 2 nætter Hotel Abadia Colonial  Hotel de la Opera  Hotel Sofitel 

Villa de Leyva 2 nætter Hotel Plaza Mayor  La Posada de San Antonio + Hotel Campanario de la Villa 

Kaffelandet 2 nætter Reserva El Cairo  Hotel Estrella del Monte  + Hacienda Bambusa +

Medellín 3 nætter Hotel Diez  Hotel Park 10  Hotel Patio del Mundo +

Santa Marta 2 nætter Hotel Casa de Leda  Hotel Boutique Don Pepe  Hotel Boutique Don Pepe 

Tayrona National Park 2 nætter Ecohabs  Ecohabs  Ecohabs 

Cartagena  3 nætter Hotel Bantú + Sofitel Santa Clara  Hotel Casa San Agustin 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

Santa Marta Tayrona

Villa de Leyva

Cartagena

BogotáArmenia/
kaffelandet

COLOMBIA

VENEZUELA

Medellín

Der dyrkes kaffe af meget høj kvalitet i Colombia – 
verdens bedste, siger colombianerne selv.

Medellín ligger i en dal omgivet af smukke grønne områder. Byen rummer meget spændende nyere historie.



5

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Bogotá. I flyver fra Danmark og lander i Bogotá  
 samme dag, hvor I bliver mødt i lufthavnen af en guide, som  
 følger jer til hotellet og informerer jer om rejsen. 

Dag 2.  Bogotá, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Byen venter  
 på at blive udforsket, hvilket kan gøres til fods eller på cykel.  
 I spotter kontrasterne mellem kolonitidens charme og det  
 moderne Bogotá, besøger måske guldmuseet og ser det hele  
 lidt fra oven, når I tager kabelvognen til Monserrate-bjerget.

Dag 3.  Bogotá - Villa de Leyva. I kører mod Villa de Leyva, og på 
 vejen besøger I en underjordisk saltkatedral, der er bygget på  
 tro og godt ingeniørarbejde. I fortsætter til Guatavita-søen,  
 der er kendt for legenden om den forgyldte muisca-konge, og  
 ankommer til Villa de Leyva sidst på eftermiddagen.

Dag 4.  Villa de Leyva, på egen hånd eller tilkøb udflugt. I be- 
 giver jer ud i byen og området, måske på cykel, og tager et  
 dyk ned i historien. I besøger måske fossilmuseet og ser ver- 
 dens største stykke keramik i form af det pudsige Terracota- 
 hus, der er et 500 m2 stort hus bygget i ler.

Dag 5.  Villa de Leyva - kaffelandet. Fly Armenia via Bogotá. I er  
 fremme i kaffelandet i løbet af dagen. 

Dag 6.  Kaffelandet, på egen hånd eller tilkøb udflugt. De  
 smukke landskaber venter på at blive udforsket, og den vel- 
 smagende kaffe venter på at blive drukket. Et besøg på en  
 kaffefarm tilgodeser kaffetrangen såvel som ønsket om at  
 opleve naturen.

Dag 7.  Kaffelandet - Medellín. I nyder synet af gudeskønne og  
 frodige bjerglandskaber og smukke kaffeplantager, når bussen  
 tager jer på en smuk køretur til Medellín.

Dag 8-9.  Medellín, på egen hånd eller tilkøb. Fra at være narko- 
 ens højborg i 90’erne ser I, hvordan Medellín har fået en 180  
 graders forvandling. I udforsker byen og de skønne, grønne  
 områder omkring Medellín, der lægger op til en aktiv dag i  
 naturen.

Dag 10.  Medellín - Santa Marta. I flyver til Santa Marta og bruger  
 dagen på at falde til ved den caribiske kyst, inden aftenen  
 byder på drinks og salsamusik på byens torv.

Dag 11.  Santa Marta, på egen hånd eller tilkøb udflugt. I nyder  
 dagen i den historiske by eller drager ud i naturen, der hersker  
 lige om hjørnet. I Minca drikker I kaffe og dykker ned i naturens 
  selvskabte pools, hvis ikke I foretrækker en tur til kysten, hvor I  
 møder de indfødte og nyder synet af lyserøde flamingoer.

Dag 12.  Santa Marta - Tayrona. Efter en relativ kort køretur ankom- 
 mer I til nationalparken Tayrona. Her træder I ind i et næsten  
 fortidsagtigt skov- og kystlandskab, hvor høje træer, gigantiske  
 kampesten og smukke strande udgør scenen.

Dag 13.  Tayrona. Dagen går med at udforske junglen, nyde livet ved  
 de smukke strande eller med en god bog i hængekøjen.

Dag 14.  Tayrona - Cartagena. I tager bussen til Cartagena og an- 
 kommer sidst på eftermiddagen. Lige i tid til at I kan indsnuse  
 byens magiske aftenstemning med god mad, drinks, dans og  
 musik.

Dag 15-16. Cartagena, på egen hånd eller tilkøb udflugt. I mær- 
 ker byens magi, udforsker de ældgamle stræder og nyder livet 
 til fulde. I supplerer måske med en dag til søs, hvor I for alvor 
 kan mærke, at I har ramt Det Caribiske Hav.

Dag 17.  Cartagena - Danmark. Rejsen har nået sin ende, og I vinker 
 farvel til Cartagena og flyver mod Danmark med et stop  
 undervejs.

Dag 18.  Ankomst til Danmark

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

Cartagenas gamle bydel er meget malerisk. I bor inden for bymuren i gåafstand til seværdighederne.

Tayrona National Park ligger helt ud til havet. 
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xxx

BOGOTÁ - GULD OG ANDRE SKATTE

Bogotá, Colombias hovedstad, blev grundlagt i 1538 
af spanske koloniherrer og var i en periode hoved-
stad for vicekongedømmet Nueva Grenada. Sydame-
rikas store befrier, Simón Bolívar drev spanierne ud 
af byen i 1819, hvorefter den blev hovedstad i Stor-
colombia: Colombia, Panama, Ecuador og Venezuela.

Byens gamle bydel La Candelaria fra spaniernes 
tid er sammen med det fantastiske guldmuseum 
og museet for Fernando Botero blandt de største 
seværdigheder - og vi besøger naturligvis alle tre. 
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FERNANDO BOTERO

Fernando Botero, som blev født i 1932, er Colombias 
verdensberømte kunstmaler og billedhugger, og han 
anses for at være den mest anerkendte nulevende 
kunstner i Latinamerika. 

Hans særkende, som nu kaldes boterisme, er de nærmest gro-
tesk store og korpulente mennesker, der portrætteres komisk 
og satirisk og oftest i vidunderlige farver på lærredet eller som 
bronzeskulpturer. Opblæste myndighedspersoner er også et 
yndet tema hos Botero.  

Hans skulpturer står bl.a. på både Park Avenue i New York og 
Champs-Elysees i Paris, og hans billeder hænger på alverdens 
store museer. Boteros kunst kan man kun holde af, og I kan 
besøge hans museum i Bogotá.

!

Colombias skatte inkl. vandring til The Lost City
Bogotá, Villa de Leyva, Santa Marta, Lost City Trek, Palomino Beach og Cartagena
- 15 dage

Oplev Colombias smukke natur og spændende historie - helt fra 800-tallet over spaniernes tid i landet og frem til i dag. Her venter 
en aktiv rejse, der inkluderer en 4-dages vandretur til det sagnomspundne Tayuna - også kendt som The Lost City.

I begynder i hovedstaden Bogotá, hvor I kigger på spændende nutidig kunst og guldskatte fra 
den præcolumbianske tid og går tur i snævre brostensbelagte gader. Herefter skal I ud på landet 
til yndige Villa de Leyva, hvor I oplever kolonitidsstemning med smukke huse, landets største torv, 
fine kirker og gode restauranter, som Colombias velhavere benytter sig af, når de holder ferie i byen.    

Efter denne gode start snører I vandreskoene og tager på en 4-dages vandring i Tayrona National 
Park. Sammen med en lokalguide, der tilhører en af de fire stammer fra området, finder I ud til The 
Lost City, en hellig by der ligger gemt langt inde i regnskoven. Tayrona-civilisationen byggede byen i 
800-tallet og forlod den frivilligt i 1500-tallet for at skjule den for de fremrykkende spanierne. Byen 
blev først genopdaget i 1970’erne. Jeres lokale guide fortæller den spændende historie, mens I 
kæmper jer gennem 44 km regnskov. Vandreturen kræver god fysisk form og går gennem vådt 
terræn, og indkvarteringen på selve vandreturen er spartansk – til gengæld oplever I noget helt, helt særligt.

I har herefter fortjent et par dage ved Det Caribiske Hav, inden de sidste oplevelser i Cartagena, en af verdens smukkeste kolonistils-
byer - intet mindre! Vi har inkluderet alle transporter og de vigtigste udflugter i rejsens pris, bl.a. hele programmet på vandreturen til 
The Lost City. Herudover kan I tilkøbe udflugter med engelsktalende guider. Vær opmærksom på, at rejsen kræver god fysisk form.

Dag 1. Danmark - Bogotá, Colombia
I flyver fra Danmark og har et stop i Europa, 

inden I er fremme i Colombias hovedstad, 

Bogotá, i løbet af aftenen. En chauffør kører jer 

til hotellet i den smukke gamle bydel. I har haft 

en lang rejsedag og går sikkert direkte i seng.

Dag 2. Bogotá, oplev byen på egen hånd,
mulighed for tilkøb af udflugter
Bogotá ligger i 2.600 meters højde i et meget 

behageligt klima. Byen blev grundlagt i 1538 

af de spanske koloniherrer, men Sydamerikas 

store befrier, Simón Bolívar, drev dem ud af 

byen i 1819, hvorefter den blev hovedstad i 

Gran Colombia og senere i Republikken Colom-

bia. I har en dag i byen, og den kan passende  

tilbringes i Bogotás charmerende gamle 

bydel, La Candelaria, som er fyldt med skønne  

pladser, snævre gader, smukke kolonistils-

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Bogotá 2 nætter Hotel Abadia Colonial  Hotel de la Opera  Hotel Sofitel 

Villa de Leyva 2 nætter Hotel Plaza Mayor  La Posada de San Antonio +  Hotel Campario del a Villa 

Santa Marta 1 nat Hotel Casa de Leda  Hotel Boutique Don Pepe  Hotel Boutique Don Pepe 

Lost City Trek 3 nætter Camp Camp Camp

Palomino Beach 2 nætter Playa La Roca Ecohotel  Hotel Merecumbe  Ecohabs 

Cartagena  3 nætter Hotel Bantú + Sofitel Santa Clara  Hotel Casa San Agustin 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

Santa
Marta

Palomino Beach

Villa de Leyva

Cartagena

Bogotá

COLOMBIA

VENEZUELA
Lost City Trek
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bygninger og ikke mindst meget spændende, 

moderne kunst. Den verdensberømte billed-

kunstner og skulptør Fernando Botero er rigt 

repræsenteret i byen med eget museum, hvor 

man kan se hans skønne og humoristiske bille-

der af svulmende mænd og kvinder, og i byens 

brostensbelagte gader kan man se graffitikunst 

af meget høj kvalitet.

En af byens andre store sevær-

digheder er guldmuseet, der 

fremviser guldskatte fra tidligere 

kulturer i Sydamerika, før spa-

nierne kom hertil. Bl.a. kan man 

se en lille skulptur af en muisca-

konge på vej til at springe i den 

hellige sø ved Guatavita – en 

historie, som I skal høre mere om 

senere på jeres rejse. 

Vi kan også anbefale jer at tage 

kabelbanen op til toppen af Monserrate-bjerget 

i mere end 3.000 meters højde, hvorfra der er 

en storslået udsigt over Bogotá. 

Det er nemt at gå rundt på egen hånd, men hvis 

I vil have det hele med, kan I tilkøbe en udflugt 

og opleve byen sammen med en engelskta-

lende guide. I kan vælge at gå rundt med guide 

i La Candelaria eller cykle rundt og dermed få 

en lidt større radius.  

Dag 3. Bogotá - Villa de Leyva
En chauffør henter jer på hotellet og kører jer til 

en af Colombias allersmukkeste små kolonistils-

byer, Villa de Leyva.

I har to stop undervejs. Ved Zipaquirá går I 

under jorden for at besøge den særprægede 

Saltkatedral, der er bygget i en saltmine 200 

meter under jorden. 

Den dæmpede klassiske 

musik, der spilles i kate-

dralen, understreger den 

højtidelige stemning, og 

man forundres over det 

store arbejde, det har 

været, at bygge katedra-

len netop her. 

Næste stop er ved Gua-

tavita-søen, hvor I hører 

legenden om El Dorado, og om en muisca-

konge, der sprang i søen og kom forgyldt op til 

overfladen - det var samme konge I måske så 

en skulptur af på Bogotás guldmuseum. I kan 

vandre rundt om søen i 3.000 meters højde.

I løbet af eftermiddagen er I fremme i skøn-

ne Villa de Leyva, hvor I indlogeres midt på 

byens smukke, centrale plads - den største i 

Colombia.

Dag 4. Villa de Leyva
Tiden synes at stå stille i Villa de Leyva, og I 

vil nyde at slentre rundt i de brostensbelagte 

gader, besøge kirken og andre seværdigheder.  

Tilkøber I en udflugt med guide, kan I besøge 

fossilmuseet uden for byen, som har udstillet 

en af verdens bedst bevarede kronosaurus-fos-

siler. I kan også opleve byen på cykel sammen 

med en lokalkyndig guide. 

Om aftenen har I flere muligheder for at spise 

godt. Mange af Colombias velhavere har som-

merhus i byen, og det giver grundlag for gode 

restauranter.

Dag 5. Villa de Leyva - Bogotá - Santa Marta
Jeres chauffør kører jer tilbage til lufthavnen ved 

Bogotá, hvorfra I flyver ud til Santa Marta på 

Colombias nordkyst. Her venter en chauffør på 

at køre jer til et lille hotel i byens centrum. Nu 

gælder det om at slappe af og lade op til de 

næste dages trekking-eventyr i Tayrona-natio-

nalparken til Tayuna, også kendt som Ciudad 

Perdida eller The Lost City.

Dag 6. Lost City Trek, 7,6 km vandring
Tayuna er et helligt sted for Colombias indfødte 

befolkning, og det er vigtigt at respektere lokal-

befolkningen og deres historie og skikke. Man 

skal altid spørge om lov, inden man fotograferer, 

og man går naturligvis ikke ind på deres grund 

I Villa de Leyva står tiden stille og idyllen er allestedsnærværende. I kan opleve Villa de Leyva på cykel med en engelsktalende guide.

Colombias skatte inkl. vandring til The Lost City
Bogotá, Villa de Leyva, Santa Marta, Lost City Trek, Palomino Beach og Cartagena
- 15 dage

Vi kan også anbefale 
jer at tage kabelba-
nen op til toppen af 
Monserrate-bjerget 
i mere end 3.000 
meters højde
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THE LOST CITY
Denne rejse indeholder en fire dages vandre-
tur til Tayuna, den tabte by dybt inde i regn-
skoven, som blev forladt frivilligt i 1500-tallet. 
I får følgeskab af en guide, der tilhører en af 
de fire indianerstammer, der har levet i områ-
det gennem tiderne. 

Turen kræver god fysik, og indkvarteringen 
undervejs er spartansk. Til gengæld oplever I 
noget helt unikt.
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Colombias skatte inkl. vandring til The Lost City
Bogotá, Villa de Leyva, Santa Marta, Lost City Trek, Palomino Beach og Cartagena
- 15 dage

uden tilladelse. Med disse få regler in mente 

giver et trek ind i dette forholdsvis ufremkom-

melige område en suveræn og unik oplevelse i 

både naturen og kulturen. 

I vandrer med en dygtig 

guide, der tilhører en af 

de fire indfødte befolk-

ningsgrupper, der lever i 

området. 

Vær opmærksom på, at 

guiden er spansktalende. 

Måske kan han et par 

engelske gloser, og måske 

er der nogen i gruppen, 

der kan tolke mellem 

spansk og engelsk, men 

hvis en engelsktalende guide er et must for jer, 

er I nødt til at betale ekstra for denne service.

Der er ikke mobilt signal inde i parken, så husk 

at gøre dem derhjemme opmærksom på, at I er 

uden for rækkevidde de næste tre dage - og nyd 

det! Det sker så sjældent nu om dage. I med-

bringer kun det allermest nødvendige på jeres 

vandring ind i området, herunder varmt tøj til 

at sove i, og I skal selv bære jeres bagage. Den 

samlede distance over fire dage er ca. 44 km.

I bliver hentet og kører ca. 2½ time med 4-hjuls-

træk ind til en lille by ved navn Mamey, hvor 

I spiser frokost, inden I begynder vandringen. 

Dagens rute er 7,6 km (ca. 3 timer) med en 

samlet stigning på 520 meter gennem regnskov 

og med spektakulær udsigt til bjergene. Der er 

selvfølgelig et par snack-pauser undervejs. 

Når I er fremme ved Camp 1, 

spiser I et sundt og nærende 

måltid i stearinlysets skær. I 

campen møder I andre grup-

per, der også har begivet sig ud 

på denne sagnomspundne tur, 

som I kan sludre og dele erfa-

ringer med. Efter middagen og 

lidt lejrbålsstemning bliver der 

ro i campen, efterhånden som I 

kravler ind i jeres alkovelignende 

køjesenge.

Dag 7. Lost City Trek, 14,7 km vandring
Jeres guide vækker jer tidligt, så I er klar til at 

forlade campen, så snart det bliver lyst. Det er 

dejligt at gå i den kølige morgenluft og dermed 

være fremme i næste camp, inden regnen even-

tuelt sætter ind sidst på eftermiddagen. 

Ruten er lidt af en udfordring med ca. 7-8 

timers vandring til Camp 3 (I passerer Camp 2 

i løbet af dagen). I skal krydse Buritacafloden 

flere gange på forskellige måder, og der vil også 

være mulighed for en kølig dukkert flere steder. 

I går gennem smukt og varieret land-

skab ad stier og trapper længere og læn-

gere ind i regnskoven og besøger et 

par lokale Kogi-landsbyer undervejs.  

Fremme i campen hviler I jeres trætte ben, 

spiser middag og falder i søvn.

Dag 8. Lost City Trek, 13,6 km vandring
Vandreturen kulminerer i dag, når I efter at have 

forceret 1.200 trin på en stentrappe er fremme 

på terrasserne, hvorfra I har fantastisk udsigt 

over selve Tayuna, The Lost City. 

Byen blev bygget af Tayrona-indianere i 

800-tallet, ca. 600 år før inkaerne byggede 

Machu Picchu i Peru. Den blev frivilligt forladt i 

1500-tallet, da dens indbyggere fik nys om, at 

spanierne var på vej. 

De ville hellere forlade byen end lade den falde 

i kolonisternes hænder. Herefter groede junglen 

henover stedet, og det var kun shamanen fra 

de fire indfødte folk i området, der kendte til 

byens eksistens.

Shamanerne har holdt hemmelige ceremonier 

ved Tayuna op gennem tiden, hvilket bidrager 

til den myte, der omgiver byen. I 1970’erne 

blev omverden igen opmærksom på Tayuna, 

herunder desværre også gravrøvere, og hel-

ligdommen er derfor blev tømt for sine skatte. 

Byen og civilisationen er ikke nævnt i histori-

ske skrifter, og derfor er al viden om stedet 

baseret på mundtlige overleveringer fra gene-

ration til generation.  

I går gennem smukt 
og varieret landskab ad 
stier og trapper læn-
gere og længere ind i 
regnskoven og besøger 
et par lokale Kogi-
landsbyer undervejs

Efter en strabadserende vandretur kan I slappe af ved Palomino Beach.
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Jeres guide viser jer den hellige by, og heref-

ter begynder nedstigningen, først til den camp, 

hvor I sov i nat, og derefter til Camp 2, som I 

passerede i går. 

Dag 9. Lost City Trek, 7,3 km 
videre til Palomino Beach
Der er tidlig opbrydning fra campen, så I kan 

nå tilbage til Mamey ved frokosttid. Nyd de sid-

ste timer på gåben i den smukke natur, mens I 

reflekterer over alle de spændende historier, I 

har hørt om denne tabte civilisation, som I er så 

heldige at have besøgt. I Maney spiser I frokost 

og kører derefter med en chauffør til Palomino 

Beach, hvor I kan hvile ud efter strabadserne. 

Dag 10. Palomino Beach
Nyd en dag i liggestolen eller hængekøjen, 

mens I lytter til bølgerne og plejer musklerne. 

Skulle I have kræfter til overs til flere oplevelser, 

så kan I besøge byen Minca, hvor I har mulighed 

for at smage på den lokale kaffe og bade i natu-

rens pools, og for at tilføje oplevelsen et ekstra 

strejf af charme, får I hele herligheden serveret 

med masser af fuglefløjt fra de mange tropiske 

fugle, der lever her. 

Eller I kan besøge et sted på kysten, som er 

kendt for både lyserøde flamingoer og for 

wayuu-folket, der fremstiller unikke tasker og 

formår at holde fast i traditionerne på trods af 

kolonitid og moderne input.

Dag 11. Palomino Beach - Cartagena
Rosinen i pølseenden på denne rejse til Colom-

bia er skønne Cartagena, en af verdens smuk-

keste kolonistilsbyer med et UNESCO-beskyttet 

centrum og beliggende ud til Det Caribiske Hav. 

Jeres chauffør sætter jer af inden for murene på 

et lille hotel i den historiske bydel. I har nu 2½ 

dag til at udforske byen på egen hånd eller med 

engelsktalende guide.

Dag 12-13. Cartagena, på egen hånd 
eller udflugter med guide
Vi har et par forslag til, hvad I skal lave i Car-

tagena. Et besøg på San 

Felipe de Barajas-fortet 

er et must. Spanierne 

byggede det i 1630’erne, 

og det var det største 

fort i alle kolonierne. 

Herfra skibede man guld 

og andre skatte til Spa-

nien, og fortet var af den 

grund vældig interes-

sant for pirater og andet 

godtfolk. 

Det er bygget med et sindrigt system af tun-

neller, som forbinder de strategiske punkter og 

muliggør kommunikation, og de blev konstru-

eret på en sådan måde, at selv den mindste støj 

fra f.eks. fjendens fødder blev afsløret.

La Popa-klosteret er også et besøg værd. Det 

ligger på en bakketop 150 meter oppe, og her-

fra er der en smuk udsigt over byen. Inde i klo-

steret kan I se Cartagenas skytshelgen Virgen 

de la Candelaria, som hvert år til påske får nye, 

fine klæder, der sys af særligt udvalgte syersker.

Har I lyst til lidt tid på en caribisk ø, så deltag i 

en dagsudflugt til Islas del Rosario, et område 

med 27 øer omgivet af krystalklart vand. Her 

er der gode muligheder for at bade og sole sig. 

I kan også tage på kanotur gennem mangrove-

skoven til La Boquilla, en fiskerlandsby tæt på 

Cartagena, hvor I introduceres til 

den afro-colombianske kultur og 

til områdets spændende flora og 

fauna.

Cartagena er en festlig by, og der 

danses salsa og drikkes rom på 

mange små klubber og restau-

ranter. I kan udforske nattelivet 

på egen hånd, eller I kan deltage 

i en guidet udflugt til en række 

barer, der byder på gode drinks 

og masser af musik. 

Dag 14. Cartagena og hjemrejse
I flyver tilbage til Danmark via et stop i Europa.

Dag 15. Ankomst til Danmark
    

Skønne Cartagena, en 
af verdens smukkeste 
kolonistilsbyer med et 
UNESCO-beskyttet cen-
trum og beliggende ud 
til Det Caribiske Hav

Cartagena er en fantastisk hyggelig by med mange yndige pladser og smukke bygninger i kolonistil.
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Bogotá

Quito

GALAPAGOS

Santa Cruz

Santiago
Fernandina

Isabela

Cartagena

COLOMBIA

ECUADOR
PERU

ca. 700 km

Armenia/
kaffelandet

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Quito, Ecuador 3 nætter Portal de Cantuña  Hotel Patio Andaluz  Casa Gangotena 

Galapagos, Ecuador  4 nætter Coral I /II  Coral I /II  Coral I /II  

Bogotá, Colombia 1 nat Abadia Colonial  Hotel de la Opera  Hotel Sofitel 

Kaffelandet, Colombia 2 nætter Reserva El Cario 	 Hotel Estrena del Monte  Hacienda Bambusa +

Cartagena, Colombia 4 nætter Hotel Bantú  Sofitel Santa Clara  Hotel Casa San Agustin 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

KRYDSTOGT MED CORAL I/II

Jeres krydstogt ved Galapagosøerne foregår med 
det dejlige skib Coral I eller søsterskibet Coral II 
med plads til henholdsvis 36 og 20 gæster. 

De lokale myndigheder fastlægger ruterne ud 
fra bæredygtige betragtninger, og derfor ved 
vi ikke med sikkerhed, hvilken rute I skal følge. 
Dette program viser et eksempel på jeres rute.

Ecuador, Galapagos og Colombia
Quito, Galapagos, Bogotá, kaffelandet og Cartagena - 16 dage

De blåfodede suler ser ud som om, de er gået igennem våd maling. 

Inkl. 5-dages krydstogt ved Galapagos
Denne rejse er en skøn blanding af farverige storbyer og spektakulær natur i to særdeles charmerende lande i Sydamerika, 

og den indeholder bl.a. et spændende krydstogt ved Galapagos. I begynder dog på fastlandet, i Quito - Ecuadors hovedstad, 

hvor I oplever smuk kolonistilsarkitektur med tydelige indianske rødder og en fantastisk venlig befolkning. 

Herfra flyver I ud over Stillehavet til de enestående Galapagosøer, der også er en del af Ecuador, og som på grund af sin isolerede 

beliggenhed har et unikt dyreliv, der dannede grundlag for Charles Darwins teorier om arternes oprindelse. I sejler rundt 

i øriget med et dejligt skib, Coral I eller Coral II med plads til henholdsvis 36 og 20 gæster, og tager med dygtige guider i 

land for at møde søløver, skildpadder, leguaner og masser af andre spændende dyr. 

Tilbage på det sydamerikanske fastland besøger I Colombias hovedstad Bogotá med spæn-

dende street art og kolonistil, og herfra rejser I ud til kaffelandet, hvor I, udover at 

drikke verdens bedste kaffe, oplever smuk natur i Cocoradalen med skyindhyllede 

skove og kæmpehøje, majestætiske vokspalmer. Den store finale er i Cartagena, en af 

Sydamerikas absolut smukkeste kolonistilsbyer med en meget spændende historie og en herlig 

blanding af Sydamerika og Caribien.  

Vi har inkluderet alle transporter på fastlandet og hele udflugtsprogrammet på krydstogtet ved Galapagosøerne. 

Herudover kan I tilkøbe forskellige udflugter med engelsktalende guider på fastlandet både i Ecuador og i Colombia.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Quito, Ecuador. I flyver fra Danmark og ankommer 
 til Quito, Ecuadors hovedstad, i løbet af eftermiddagen. En   
 chauffør kører jer ind til hotellet og efter den lange rejse kan I   
 strække benene på en gåtur i den hyggelige by.

Dag 2-3.  Quito, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Der er god tid i   
 skønne Quito. Gå en tur i den UNESCO-beskyttede gamle bydel,  
 hvor I kan beundre smuk kolonistilsarkitektur med bl.a. jesuit-  
 terkirken, der indvendigt er belagt med guld, præsidentpaladset  
 og ærkebiskoppens palads. Rundt om byen kan I nyde udsigten 
 til høje vulkaner, og I kan stå på midten af jorden med et ben   
 på den nordlige halvkugle og et på den sydlige. Oplev byen på   
 egen hånd eller tag en engelsktalende guide.

Dag 4. Quito - Galapagosøerne, krydstogtet begynder. I flyver fra  
 Quito om morgenen og lander på Baltra Island. I bliver kørt til   
 skibet og går ombord på Coral I eller Coral II. For at beskytte  
 naturen veksles der mellem ruterne – nedenstående er et   
 eksempel på jeres rute:    

 Highland Tortoise Reserve, Santa Cruz Island. Når I har   
 stillet bagagen på skibet, føres I gennem skøn natur og an- 
 kommer til skildpaddereservatet, hvor kæmpeskildpadder og   
 farverige fugle kæmper om jeres opmærksomhed.  

Dag 5.  Galapagosøerne, Isabela Island - Fernandina Island. I   
 snorkler på dybt vand i Bolivarkanalen ved Punta Vicente, der   
 gemmer på en skattekiste af marineliv, og træder ind i dyrenes   
 verden på Fernandina Island, hvor både søløver, havleguaner,   
 pingviner og spændende fugle venter på jer.

Dag 6.  Galapagosøerne, Isabela Island. I bliver udfordret men beri-  
 get med et sprudlende dyreliv, når I udforsker Urbina Bay. Hvis I 
 er heldige, spotter I hvaler på vej til Tagus Cove, og ved ankom- 
 sten venter både vulkaner, en kratersø, pingviner samt noget så  
 mærkværdigt som ældgammel graffiti. 

Dag 7.  Galapagosøerne, Santiago Island. I følger i Darwins fodspor  
 på den sorte sandstrand ved Egas Port, spotter spændende   
 fugle og udforsker det eventyrlige landskab. Ved Sullivan Bay   
 ser I lavaens aftegninger og får fornemmelsen af at være ført   
 langt tilbage i tiden.

Dag 8.  Galapagos - Baltra Island - Bogotá, Colombia. I ser flamin-  
 goerne soppe i vandhullerne og opdager nogle gamle skibsvrag  
 fra 2. verdenskrig. Er I heldige, får I måske øje på nyudklækkede  
 skildpaddeunger, inden I vender snuden mod Baltra Island. I   
 vinker farvel til Galapagos og flyver til Bogotá i Colombia. I kan   
 godt nå at gå en tur i den charmerende gamle bydel, La Cande- 
 laria, fyldt med skønne pladser og brostensbelagte gader. Her   
 kan I se spændende street art og spise på en god restaurant. 

Dag 9.  Bogotá - kaffelandet. Fly til Armenia i kaffelandet, hvor I skal  
 bo idyllisk i en lille by omgivet af vanvittig smuk natur. Området  
 ligger i 1.800 meters højde – det perfekte klima til at dyrke kaffe.  

Dag 10.  Kaffelandet, på egen hånd eller med guide. Vi kan varmt 
 anbefale jer at tilkøbe en udflugt ud til en kaffehacienda, hvor  
 I oplever processen fra jord til bord og smager på verdens bed-  
 ste kaffe, ifølge colombianerne. I må også besøge Cocoradalen,  
 som er så smuk med sine irgrønne landskaber med højlands-  
 regnskov og de sjældne vokspalmer og smukke kolibrier. 

Dag 11. Kaffelandet - Cartagena. Fly til Cartagena, en af Sydamerikas  
 smukkeste kolonistilsbyer med et historisk og UNESCO-beskyttet  
 centrum. I skal bo inden for murene i gåafstand til alting.

Dag 12-14. Cartagena, på egen hånd eller tilkøb udflugter. To hele   
 dage i skønne Cartagena. Besøg byens fort, hvorfra kolonisterne  
 skibede guld hjem til Spanien, eller tag ud på de skønne caribis- 
 ke øer ud for kysten. Nattelivet i byen er heller ikke at foragte - 
 nyd en rom og dans et par salsatrin. Oplev byen på egen hånd   
 eller pluk fra vores udflugtsprogram.

Dag 15.  Cartagena og hjemrejse. I flyver tilbage til Danmark med et   
 stop undervejs.

Dag 16.  Ankomst til Danmark

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

 Cocoradalen i kaffelandet

Reserva El Cairo, jeres skønne hacienda i kaffelandet

Idyl i Cartagenas gader
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QUITO, ECUADOR

Ecuadors hovedstad ligger i 2.850 meters 
højde og er en skøn by som UNESCO da 
også har udnævnt til verdensarv. På grund 
af højden anbefaler vi, at I ikke har et alt for 
stramt program, selvom der er meget at se. 

Byen blev grundlagt i 1534 af spanske 
kolonister, og de efterlod sig smuk koloni-
stilsarkitektur. De indianske rødder er dog 
heldigvis meget tydelige i gadebilledet. 
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Ecuador, Amazonjunglen og Galapagos
Quito, Amazonjunglen, Baños, Cotopaxi, Quito, Santa Cruz Island og Isabela Island 
- 16 dage

Denne rejse står højt på manges liste over drømmerejser. I skal opleve det allerbedste af Ecuador med skønne Quito, den 
grønne Amazonjungle, det vidunderlige landskab omkring landets formidable vulkaner og ikke mindst skal I øhoppe på 
Galapagosøerne i Charles Darwins fodspor.

I Quito oplever I smuk kolonistilsarkitektur og en fantastisk farverig befolkning, hvor de indianske 
rødder er tydelige i gadebilledet. Som kontrast hertil rejser I dybt ind i Amazonjunglen, hvor I bor 
på en skøn lodge. Sammen med lodgens guider skal I besøge den lokale indianerstamme, der 
vil teste, om I kan nedlægge et bytte med pusterør, og vandre i den smukke natur med kig til 
papegøjer og andre spændende dyr. Omkring Baños og den smukke, koniske Cotopaxi-vulkan 
kan I få et adrenalin-kick og kaste jer ud i mere eller mindre hæsblæsende aktiviteter, som 
cykelture, ridning, rafting, canyoning og meget andet. 

Efter alle disse oplevelser på land flyver I ud til Galapagosøerne, det unikke ørige, der er UNESCO-verdensarv og 
tjente som Charles Darwins levende laboratorium. I hopper fra ø til ø og oplever et fantastisk dyreliv med søløver, 
skildpadder, leguaner, blåfodede suler og et utal af andre dyr, og I vandrer i spektakulære månelandskaber ved øernes 
vulkaner. Vi har inkluderet alle transporter på fastlandet og på Galapagosøerne samt de vigtigste udflugter i rejsens pris, 
bl.a. hele programmet i Amazonjunglen og udflugter på Galapagos. Herudover kan I tilkøbe udflugter med engelsktalende guider.

Dag 1. Danmark - Quito, Ecuador
I flyver fra Danmark og har et stop i Europa, 

inden I er fremme i Quito, Ecuadors hovedstad. 

En chauffør kører jer til hotellet, og efter en lang 

rejse kan I strække benene på en gåtur i byen.

Dag 2. Quito, på egen hånd eller med guide
I slår øjnene op i Quito, der ligger i 2.850 meters 

højde i Andesbjergene omgivet af knejsende 

vulkaner, herunder den sneklædte Cotopaxi, 

som har en perfekt konisk form, og som I kom-

mer meget tættere på senere på rejsen. Den 

friske, kølige luft gør jer klar til at komme på 

oplevelser i byen, og der er virkeligt mange ting 

at foretage sig her. Men husk, at I befinder jer 

godt oppe i højderne, så hav ikke et for stramt 

program, og drik rigeligt med vand.

Quito har en UNESCO-beskyttet gammel bydel, 

hvor noget af Latinamerikas smukkeste koloni-

stilsarkitektur kan beundres. Indenfor forholds-

vis kort afstand kan I se præsidentpaladset, 

ærkebiskoppens palads, byens katedral og ikke 

mindst den smukke jesuitterkirke, La Compania, 

som indvendigt er belagt med guld nærmest fra 

kælder til kvist. 

Alle disse spændende bygninger blev bygget 

af de spanske koloniherrer fra begyndelsen af 

1500-tallet og et par hundrede år frem i tiden. 

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Quito 2 nætter Portal de Cantuña  Hotel Patio Andaluz  Casa Gangotena 

Amazonjunglen 3 nætter Cotococha Amazon Lodge + Cotococha Amazon Lodge + Cotococha Amazon Lodge + 

Baños 2 nætter Hotel Floresta  Samari Spa Resort  Samari Spa Resort 

Cotopaxi 2 nætter Hacienda El Porvenir  Hacienda Santa Ana  Hacienda San Augstin de Callo +

Quito 1 nat Portal de Cantuña  Hotel Patio Andaluz   Casa Gangotena 

Santa Cruz, Galapagos  2 nætter Hotel Fiesta  Hotel Angermeyer Waterfront Inn  Hotel Angermeyer Waterfront Inn 

Isabela, Galapagos  2 nætter Hotel Wooden House  La Casa de Marita 	 La Casa de Marita 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

Fra Quito har I udsigt til den spektakulære Cotopaxivulkan, der knejser 
5.600 meter over havets overflade.

I kan tage en udflugt ud til tågeregnskoven ved Mindo og se kolibrier og 
andre smukke fugle.

Quito

COLOMBIA

PERU

AmazonasCotopaxi

Baños
GALAPAGOS

ECUADOR

Santa Cruz

Seymour

Isabela

ca. 700 km
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Fra Panecillohøjen har I den mest fantastiske 

udsigt over det historiske centrum, og her står 

også en fin statue af Jomfru Maria som en 

påmindelse om religionens betydning i Ecuador. 

Hvis I kan lide højder, så tag med kabelbanen 

op i 4.000 meters højde til Pichinchavulkanen, 

hvorfra I skuer ud over det gamle og det nye 

Quito og ikke mindst ud over en række vanvit-

tigt smukke vulkaner.

Hvis I interesserer jer for 

moderne kunst, så kan 

vi varmt anbefale jer at 

besøge museet El Capillo 

del Hombre, som udstil-

ler værker af Osawldo 

Guayasamin, der anses 

for at være Latinameri-

kas svar på Picasso. 

Lidt uden for byen har I mulighed for at stå med 

et ben på den sydlige halvkugle og et på den 

nordlige, idet Ecuador, som navnet antyder, 

gennemskæres af ækvator. Moderne GPS-tek-

nologi har vist, at linjen ligger et lidt andet sted, 

end datidens videnskabsmænd målte sig frem 

til, men hvad gør det…

Alle Quitos herligheder kan opleves på egen 

hånd, eller I kan plukke udflugter med engelsk-

talende lokalguider fra vores udflugtsprogram. 

I kan også vælge at tilbringe en dag uden for 

Quito. Besøg f.eks. Otavalomarkedet - et skønt 

og ægte indianermarked, der bugner af såvel 

dagligvarer som spændende souvenirs i form af 

indianernes fine håndværk. Måske mangler I en 

poncho eller en af de karakteristiske bowlerlig-

nende hatte, som indianerne selv bruger, eller 

en Panamahat, som på trods af navnet stam-

mer fra Ecuador.

Dag 3. Quito - Amazonjunglen, med stop
ved de varme kilder i Pappallacta
En chauffør henter jer på hotellet og kører jer 

en smuk tur ud mod den ecuado-

rianske del af Amazonjunglen. På 

vejen stopper I ved Pappallacta, der 

ligger i 3.250 meters højde i Andes-

bjergene, hvor I kan nedsænke 

jeres legeme i boblende varmt og 

mineralholdigt kildevand. 

Med en god følelse i kroppen kører 

I videre ind i junglen og når frem til 

Cotochoca Amazon Lodge, hvor I indlogeres i 

skønne hytter ned til Napofloden. Når I har fun-

det jer til rette, serveres en drink rundt om det 

åbne ildsted, mens lodgens personale fortæller 

om Amazonjunglen og sætter jer ind i de næste 

dages program.

Måske tager I en dukkert i poolen, og om 

aftenen mødes I med lodgens andre gæster 

i den overdækkede restaurant, hvor I spiser 

et måltid baseret på gode, lokale råvarer. 

Bemærk, at alle måltider og udflugter på lod-

gen er inkluderet i rejsens pris.

Dag 4. Amazonjunglen, vandring i 
regnskoven og besøg hos lokal familie
I vågner til fuglefløjt og spiser morgenmad med 

en kop dampende varm te eller kaffe. Herefter 

samler I jeres udstyr, inkl. vandrestøvler, regntøj 

og pas, og tager plads i kanoen. I bliver sej-

let downstream ad Napofloden og videre ind 

på Arajonofloden, hvor I skal besøge et cen-

ter, AmaZoonico, der arbejder med at redde 

vilde dyr og genudsætte dem i naturen. I kan 

være heldige at se de smukke næsehornsfugle, 

papegøjer i alle regnbuens farver, aber, jaguarer 

og mange andre dyr.

Frokosten indtages som en picnic ved flodbred-

den, og der vil være mulighed for en svømmetur 

i den eventyrligt smukke natur.

Nu skal I besøge en lokal familie fra quichua-

stammen, hvor I får indsigt deres traditioner. 

Bl.a. kan I øve jer i at betjene et pusterør, som 

man bruger til jagt. Turen tilbage til lodgen er 

til fods gennem såkaldt sekundær regnskov – 

dvs. skov, som har været ryddet men som er 

genplantet. Tilbage i lodgen serveres en snack, 

og I har tid til afslapning og et bad inden mid-

dagen. Vi gætter på, at I derefter sover tungt i 

den bælgmørke jungle.

Dag 5. Amazonjunglen, 
vandring til vandfald og i tæt jungle
I dag sejler I en kort tur upstream, hvor I går i 

land for at vandre en times tid gennem afveks-

lende flora og fauna. Efter kort tid kommer 

I bliver sejlet down-
stream ad Napoflo-
den og videre ind 
på Arajonofloden

I Amazonjunglen skal I bo på Cotococha Lodge, og I følger lodgens udflugtsprogram med kanoture på vandvejene og besøg i lokalsamfundene.

Ecuador, Amazonjunglen og Galapagos
Quito, Amazonjunglen, Baños, Cotopaxi, Quito, Santa Cruz Island og Isabela Island 
- 16 dage
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AMAZONJUNGLEN

På denne rejse har I fire dage i Amazon-
junglen, hvor I bor på en skøn lodge. 

På de daglige udflugter har I første par-
ket til junglens dyreliv og gode chancer 
for at se mange forskellige aber, cay-
man-alligatorer og fugle, der repræsen-
terer hele farvepaletten.
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I frem til et vandfald, Las Latas, hvor I tager 

et forfriskende bad i det krystalklare vand og 

nyder udsigten, der blandet med junglens lyde 

giver en eventyrlig atmosfære. 

I er tilbage i lodgen for at spise frokost, og her-

efter skal I igen have fat i jeres udstyr (vand-

restøvler og regntøj) og ud på en spændende 

vandring gennem jung-

len. Jeres lokalguide for-

tæller om planter, der 

anvendes som medicin 

- en viden, som india-

nerne har brugt gen-

nem alle tider. 

I møder insekter, aber, 

der svinger sig i kro-

nerne på de kæmpestore træer, og smukke 

fugle, og jeres næsebor fyldes med skovens 

dufte. Efter omkring tre timers vandring er I 

tilbage i lodgen og kan tage et tiltrængt bad 

inden middagen. Baren serverer gode cocktails, 

hvis I skal skylle dagens indtryk ned.  

Dag 6. Amazonjunglen - Baños
I dag er det måske et hyl fra en abe i skoven, 

der får jer til at slå øjnene op på jeres sidste dag 

i lodgen. Efter morgenmaden er jeres chauf-

før klar til at køre jer til Baños - en køretur på 

omkring 2½ time. 

Baños ligger fabelagtigt smukt midt i naturen, 

og fra selve byen kan man kigge ud på vand-

fald og irgrønne skove. Det bliver da også flere 

oplevelser i naturen, der kommer til at stå på 

jeres program i Baños. Byen er meget præget 

af backpackermiljøet, men beliggenheden er 

prima, og der er masser af sjove steder, hvor I 

kan spise og få en drink. 

Hvis I har en sød tand, kan I glæde jer 

ekstra meget til at besøge Baños. Byen 

er nemlig kendt i hele Ecuador for frem-

stillingen af melcocha – en slags bolsjer, 

hvis primære ingrediens er sukkerrør. På 

mange små, åbne værksteder i byen kan I 

se, hvordan melcocha laves, og hvis I for-

syner jer godt her, så er der ingen risiko 

for at gå sukkerkold på resten af rejsen. 

Dag 7. Baños, byens højdepunkter 
på egen hånd eller med engelsk guide
Der er flere muligheder for aktiviteter og adre-

nalinkicks i dag. I den forholdsvis rolige ende 

kan I cykle ud til områdets vandfald eller se 

området fra hesteryg, og er I til lidt mere action, 

så kan I tage på rafting på de brusende floder, 

flyve i ziplines i trækronerne eller prøve det vilde 

canyoning, hvor man bevæger sig gennem dybe 

kløfter med våddragt og hjelm, rappeller ned ad 

klippevæggen og springer ned i vandfald fra op 

til 10 meters højde. En unik oplevelse på ste-

der i naturen, som man kun kan komme til på 

denne måde. Udflugterne kan naturligvis boo-

kes hjemmefra.

Dag 8. Baños - Cotopaxi
En chauffør kører jer videre til Cotopaxi-nati-

onalparken - og I kan godt glæde jer til det 

spektakulære syn af Ecuadors næsthøjeste og 

mest aktive vulkan af samme navn, der knejser 

næsten 5.600 meter over havets overflade. I er 

dog allerede godt oppe i højderne, så der er 

omkring 2.400 meter op til toppen derfra, hvor I 

befinder jer. Vulkanen har en smuk konisk form, 

og toppen er dækket med en fin, hvid snekappe. 

I skal bo på den skønne Hacienda El Porvenir 

(kategorien Godt) - en virkelig dejlig hacienda 

omgivet af den smukke, rå natur - tæt på ind-

gangen til Cotopaxi-nationalparken. 

Haciendaen er en kvægfarm og et økologisk 

landbrug, og I kommer derfor til at opleve den 

daglige drift med kvæg på sletterne, fremstilling 

af mælk og ost og høst af grøntsager og urter 

til haciendaens køkken. Der er naturligvis også 

heste på haciendaen, en helt indgroet del af 

hverdagen her i området.

Haciendaen har et stort udflugtsprogram, som 

I kan bestille hjemmefra - der er mange sjove 

ting at foretage sig næste dag.

I dag er det måske 
et hyl fra en abe i 
skoven, der får jer 
til at slå øjnene op

Ecuador, Amazonjunglen og Galapagos
Quito, Amazonjunglen, Baños, Cotopaxi, Quito, Santa Cruz Island og Isabela Island 
- 16 dage

Mens I er i Baños, kan I tage en udflugt ud til Djævlevandfaldet og krydse floden i en kabelbane. Det kræver dog gode nerver…
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Dag 9. Cotopaxi, haciendaens udflugter
I dag skal I ud i den rå natur på den ene eller 

anden måde. Vi kan varmt anbefale en dag på 

hesteryg: iført Andes-rideudstyr bestående af 

poncho og overtræksbukser af skind rider I ud 

med en guide og kommer tæt på flokke af vilde 

heste og andre af områdets dyr. Ofte ser man 

også kondorer i luften, som kan have et vinge-

fang på op til 3 meter.

Mountain bikes er en anden mulighed - der fin-

des kilometervis af grusveje med udsigt til vul-

kaner. Foretrækker I et langsommere tempo, er 

det naturligvis muligt at vandre - der er fire af-

mærkede stier ud fra haciendaen af varierende 

længde, og man kan gå med eller uden guide.    

Skal adrenalinen rundt i kroppen, kan I vælge 

at prøve High Rope-banen, en form for klatre-

bane med forskellige forhindringer, eller rapel-

ling, hvor I klatrer nedad ad stejle klippesider. 

Om aftenen mødes haciendaens gæster rundt 

om middagsbordet for at udveksle erfaringer fra 

dagens oplevelser. 

Dag 10. Cotopaxi - Quito
Efter mange oplevelser i naturen rejser I nu 

tilbage til hyggelige Quito, hvor I har tid til at 

gå ud i gaderne, slå jer ned på en fortovscafe 

og kigge på det forbipasserende liv. I kender jo 

allerede byen og ved, hvor I skal gå hen. 

Dag 11. Quito - Galapagos, 
indkvartering i Puerto Ayora, Santa Cruz
Anden del af jeres rejse begynder i dag, når I 

bliver kørt til lufthavnen for at flyve ud over Stil-

lehavet til Galapagos. Inden afrejsen opkræver 

de lokale myndigheder USD 20 i afgift for fly-

veturen. I lander på Baltra ved hovedøen Santa 

Cruz efter ca. 3 timers flyvning, og her skal I 

betale yderligere 100 USD i parkafgift, inden I 

møder jeres guide. 

Det er en helt ny verden, der venter jer her, 

og I er med det samme klar 

til oplevelser. Lige uden for 

lufthavnen stopper I ved Los 

Gemelos-kraterne (tvillinge-

kraterne), som dog ikke er 

vulkankratere men et resultat 

af et fortidigt kollaps i under-

grunden, og herefter skal I for 

første gang møde de kæm-

peskildpadder, som man især 

forbinder med Galapagos. 

På en ranch, der ligger midt i guds grønne natur, 

kan I iagttage de spøjse padder i deres naturlige 

omgivelser. De ser ud, som om de tilhører en 

anden tid, og de er da også en særdeles truet 

dyreart. De lever kun her på Galapagos, til gen-

gæld bliver de op til 100 gamle, og de kan veje 

op til 400 kg. 

I går en tur gennem en lavatunnel, et andet 

af naturens kunstværker, og spiser frokost, 

inden I besøger det verdensberømte Charles 

Darwin Research Center, der blev stiftet i 

1959. Centeret arbejder med bevaring af den 

unikke natur og bæredygtig udvikling. Her 

får I en god introduktion til Galapagos og de 

næste dages eventyr.

Dag 12. Galapagos, udflugt til Bartolomé, 
Santa Fe, Plaza eller Seymour Island
Galapagos er et sårbart miljø! Derfor er det 

altid op til de lokale myndigheder 

at afgøre, hvilke øer, der er åbne 

for besøg, og hvilke, der trænger 

til en lille pause. Det er bæredygtig 

udvikling, og det kan man kun have 

respekt for. Det betyder dog, at vi 

ikke ved med sikkerhed, hvilken ø I 

kommer til at besøge i dag.

Uanset, hvilken ø det bliver, så vil I 

opleve aktiviteter både på land og i 

vandet. Turen går til en af følgende øer:

Bartolomé: Denne lille ø ligner med sit vul-

kanske landskab noget fra ’Landet for længe 

siden’. Fra bakketoppene får I flot udsigt til de 

omkringliggende øer, bl.a. Pinnacle Rock, og I 

får måske også selskab af forskellige leguaner, 

lavafirben og blåfodede suler. 

Det er en helt ny 
verden, der venter 
jer her, og I er med 
det samme klar til 
oplevelser

I Cotopaxi bor I på skønne Hacienda El Porvenir midt i naturen. Herfra tager I på udflugt – måske på hesteryg, på gåben eller på cykel. 
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På en snorkeltur kan I opleve livet under over-

fladen, hvor I kan nyde godt af synet af bl.a. 

galapagospingviner, havskildpadder og hvidtip-

pede revhajer samt en verden af farverige fisk. I 

vil opdage, at plantelivet på havbunden er spar-

somt, men til gengæld 

får I fornøjelsen af at 

se et par forskellige 

endemiske planter.

Santa Fe: Allerede som 

skibet nærmer sig den 

lille ø, Santa Fe, får 

I øje på de smukke 

hvide sandstrande, 

der er spækket med 

gryntende søløver. 

Jeres båd lægger til på stranden, hvorfra I kan 

følge en sti gennem øen, hvor I bl.a. kommer 

gennem en skov af endemiske kaktusser og 

ser den berømte Santa Fe landleguan, der er 

den største af sin slags på Galapagos. Foruden 

den store øgle bliver I mødt af galapagoshøgen, 

slanger, gnavere og en række forskellige fugle, 

der kredser over øerne. Besøget på øen kan 

afsluttes med snorkling på dybt vand.

South Plaza: Turen starter ud med en impo-

nerende gåtur gennem øens kaktusskov, der 

huser forskellige typer af leguaner. Ved skovens 

højeste punkt er det med at holde øjne og ører 

åbne, når blåfodede suler, svalehalemåger og 

nazcasuler flyver omkring jer. Inden I igen forla-

der øen, kommer I forbi en leguankoloni, hvor I 

bl.a. vil se hybridleguanen, som kun findes her. 

Seymour: North Seymour er formet af under-

jordiske vulkanudbrud. I udforsker øen til fods, 

hvor I på en gåtur kommer tæt på 

suler og andre spændende fugle 

samt søløver, leguaner – og måske 

endda galapagosslangen.

Efter dagens udflugt kan I gå ud i 

hyggelige Puerto Ayora og finde en 

restaurant, hvor I kan spise middag. 

Husk at gå udenom de dyr, der fylder 

i gadebilledet på dette unikke sted.  

Dag 13. Galapagos, Santa Cruz 
- Isabela, udflugt til flamingoer

I spiser morgenmad og tjekker ud fra hotellet 

for at hoppe videre til næste ø, Isabela, som 

er den største ø i området. I har en sejltur på 

et par timer, inden I er fremme og indkvarte-

res på jeres nye hotel. Herefter kan I tage til 

den smukke, brede Villamil-strand, hvorfra I kan 

bade og sole jer, hvis vejret er til det. I kan også 

vælge at tage med på en ekstra udflugt med 

snorkling – en udflugt som I køber lokalt. 

Efter frokost skal I på besøg i et spændende 

vådområde uden for Puerto Villamil med laguner 

og mangrover fyldt med lyserøde flamingoer og 

mange andre fugle, herunder forskellige arter 

af vandhøns og vadefugle. I besøger også Muro 

de Lagrimas (grædemuren), en tidligere straf-

På en snorkeltur kan 
I opleve livet under 
overfladen, hvor I kan 
nyde godt af synet af 
bl.a. galapagosping-
viner, havskildpadder 
og hvidtippede revhajer

Galapagosøerne er en helt unik oplevelse. Her foregår tingene på dyrenes og naturens betingelser, og intet andet sted i verden kommer I så tæt på dyrene. 
Mange af arterne lever kun her.

fekoloni som nu er et historisk mindesmærke. 

På vej tilbage til hotellet besøger I et reservat 

for landskildpadder, hvor man beskytter padder 

i deres første leveår fra at blive spist af æsler, 

grise og andre dyr. 

Dag 14. Galapagos, Isabela, Sierra Negra-
vulkanen og sejltur omkring Tintoreras
På med vandreskoene - i dag skal I vandre en 

lang tur på omkring 5 timer (16 km i alt) op ad 

Sierra Negra-vulkanen. Højeste punkt på ruten 

ligger 970 meter over havet. Vulkanens krater 

måler næsten 9,5 kilometer i diameter og er 

omkring 90 meter dyb og er dermed det næst-

største krater i verden. 

I ser også Chico-vulkanen, hvorfra I har en fan-

tastisk udsigt ud over et måneagtigt landskab.

Frokosten er en madpakke fra hotellet, der spi-

ses i naturen, og herefter sejler I ud til Tinto-

reras-øerne, der ligger ud for Puerto Villamil. 

I det turkisfarvede hav omkring disse øde øer 

kan I møde galapagospingviner, havskildpadder, 

søløver og ufarlige revhajer.

Dag 15. Galapagos og hjemrejse
Jeres eventyr på Galapagos er slut, og I skal 

med den tidlige speedbåd fra Isabela Island 

tilbage til Santa Cruz. Herfra bliver I kørt til luft-

havnen på Baltra for at flyve ind til Guayaquil 

på fastlandet. I flyver til Amsterdam og derfra 

videre til Danmark med ankomst næste dag.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Ecuador, Amazonjunglen og Galapagos
Quito, Amazonjunglen, Baños, Cotopaxi, Quito, Santa Cruz Island og Isabela Island 
- 16 dage
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GALAPAGOSØERNE

Galapagosøerne ligger i Stillehavet på ækvator 
700 km vest for Ecuadors kyst. Her er 15 større 
og et utal af mindre øer, hvoraf langt de fleste 
udgør en nationalpark. Øgruppen blev opdaget 
i 1535, og der er ingen spor af menneskeliv før 
den tid. Til gengæld er dyrelivet mangfoldigt og 
ikke mindst særpræget, fordi øerne har været 
isoleret frem til opdagelsen og aldrig har været 
forbundet med et kontinent. 



22

Få det hele med på denne rejse!
På denne rejse til Perus højdepunkter er der fart over feltet fra start til slut – til gengæld får I det hele med! 

Hele vejen fra start i Lima til slut i Cusco oplever I landets stolte historie med inkakulturens fantastiske templer 

og paladser og spaniernes smukke katedraler, og I kører gennem spektakulær natur ned langs Stillehavets 

kyst, ind over højsletterne og gennem dale og kløfter – overalt med udsigt til Andesbjergenes majestætiske, 

sneklædte tinder.

Højdepunkterne står i kø: det præcolumbianske og koloniale Lima, Ballestasøerne, også kendt som Minigala-

pagos, en flyvetur over nazcalinjerne, den hvide by Arequipa, kondorerne i Colcakløften, urosindianerne på 

Titicacasøen, inkaernes hovedstad Cusco og den store finale ved Machu Picchu – et af verdens syv vidundere. 

I kører med lokale busser og turistbusser på de fleste strækninger, alle transporter er inkluderet og ved de allervigtigste 

seværdigheder har vi inkluderet udflugter med en lokal engelsktalende guide. Herudover kan I vælge, om I vil opleve tingene 

på egen hånd, eller om I vil tilkøbe yderligere udflugter med guide.

Perus højdepunkter
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Colcakløften, Puno, Cusco, Machu Picchu og Cusco 
- 17 dage

PERU
BOLIVIA

BRASILIEN

Cusco

Machu
Picchu

Puno
Titicacasøen

Lima

ECUADOR

Paracas

Nazca

Arequipa
Colcakløften

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Lima 2 nætter Mariel Hotel & Apart Miraflores 		Dazzler Hotel  Hotel B Arts Boutique +

Paracas 1 nat Hotel Emancipador + La Hacienda Bahia Paracas + Luxury Collection Resort 

Nazca 1 nat Casa Andina Standard Nazca  Casa Andina Standard Nazca  Casa Andina Standard Nazca 

Arequipa 2 nætter Casa Andina standard Arequipa  Katari  Casa Andina Premium Arequipa 

Colcakløften 2 nætter Casa Andina Standard Colca  Colca Lodge  Belmond Las Casitas Del Canyon 

Puno 2 nætter La Hacienda Plaza de Armas  Casa Andina Premium Puno  Titilaka 

Cusco 3 nætter Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Aguas Calientes 
/Machu Picchu 1 nat  Hatun Inti Classic  Mapi  Belmond Sanctuary Lodge 

Cusco 1 nat Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

AREQUIPA – DEN HVIDE BY

Arequipa kaldes også Den Hvide By 
efter de mange fine bygninger bygget 
af en lokal, hvid sten. Blandt byens 
seværdigheder er Plaza de Armas, som 
naturligvis er UNESCO-verdensarv, hvor 
katedralen også ligger, og det smukke 
Santa Catalina-kloster, rige familier 
sendte deres 2. datter i kloster. 
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Lima, Peru. I forlader Danmark om morgenen og   
 ankommer til Lima i løbet af aftenen. En chauffør kører jer til   
 hotellet i den hyggelige bydel Miraflores. 

Dag 2.  Lima, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Oplev skønne Lima 
  på kanten af Stillehavet med det UNESCO-beskyttede, historiske  
 centrum. Besøg evt. det fine guldmuseum og Huaca Pucllana-  
 pyramiderne, som inkaerne byggede. 

Dag 3.  Lima - Paracas. I kører en smuk tur langs Stillehavet til Paracas,  
 hvor I indlogeres tæt på havet. 

Dag 4.  Paracas - Nazca, inkl. udflugt til Minigalapagos. Fra Para- 
 cas sejler I ud til Ballestasøerne, også kaldet Minigalapagos på   
 grund af det unikke dyreliv med bl.a. søløver, pingviner og mas- 
 ser af havfugle. Denne udflugt er inkluderet i rejsen. Efter sejl-  
 turen kører I videre til Nazca, hvor I evt. kan besøge Chauchilla-  
 gravpladserne, hvor mumierne sidder i fosterstilling - klar til det  
 næste liv.

Dag 5.  Nazca - Arequipa, inkl. flyvetur over nazcalinjerne.  
 I tager plads i et lille Cessnafly og flyver ud over de berømte   
 linjer, som nazcafolket tegnede i ørkensandet i perioden 200- 
 700 f.Kr. Hvorfor ved man stadig ikke, men der er mange  spæn- 
 dende teorier. Derefter rejser I videre til Arequipa. 

Dag 6. Arequipa, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Nyd en dag 
 i Den Hvide By (2.325 meters højde), en af Sydamerikas smuk- 
 keste kolonistilsbyer, hvis centrum er UNESCO-verdensarv. I kan  
 opleve den på egen hånd eller plukke udflugter fra vores program.

Dag 7.  Arequipa - Colcakløften og Chivay. I kører yderligere op i 
 højderne og ud på højsletten, der ligger mellem de to bjerg-  
 kæder, der tilsammen udgør Andesbjergene. Måske udsigt til   
 vicuñaer og lamaer og stop ved forskellige udsigtspunkter. Gå en  
 tur i landsbyen Chivay (3.700 meters højde), hvor befolkningen  
 klæder sig i smukke folkedragter.

Dag 8.  Udflugt til Colcakløften med kondorer. Udflugt til Kondor-  
 korset i Colcakløften, hvor I ser majestætiske kondorer  med 
 vingefang på mere end 3 meter. I besøger også små landsbyer   
 og får mulighed for at bade i varme kilder.

Dag 9.  Colcakløften - Puno. Tid til lidt afslapning, inden I tager bus-  
 sen til Puno (3.800 meters højde) med stop for at nyde udsigten  
 til knejsende vulkaner og blanke søer.

Dag 10.  Puno, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Det er oplagt at   
 tilkøbe en sejltur på Titicacasøen med besøg hos urosindianerne, 
 der bor på sivøer i søen. Tag med og se, hvor dygtige mændene  
 er til at strikke. En anden mulighed er at besøge Sillustani, som  
 tre kulturer, herunder inkaerne, gennem 2000 år har brugt som  
 gravplads.

Dag 11.  Puno - Cusco. Vælg om I vil køre med bus eller, mere behage-  
 ligt, med tog til Cusco, inkaernes hovedstad. Uanset stopper I   
 undervejs for at nyde fantastiske scenerier.

Dag 12-13. Cusco, på egen hånd eller tilkøb udflugter. To hele dage  
 i den by, som inkaerne anså for at være universets centrum.   
 Masser af UNESCO-verdensarv, bl.a. Koricancha, soltemplet, der  
 var belagt med guld, og katedralen, som de spanske kolonister  
 byggede. Hør en guide fortælle om det hele eller oplev det på   
 egen hånd.

Dag 14.  Cusco - Aguas Calientes, inkl. besøg ved Machu Picchu. 
 I kører med tog langs floden til Aguas Calientes, der ligger for   
 foden af Machu Picchu. En guide viser jer rundt i det fantastiske  
 Machu Picchu, den kejserlige by på toppen af bjerget med velbe- 
 varede ruiner af templer og paladser. En dag man aldrig glemmer. 

Dag 15.  Aguas Calientes - Cusco. Tilbage til Cusco, hvor I har en sids- 
 te aften i byen. I har selvfølgelig mulighed for at forlænge rejsen  
 f.eks. med et besøg i Amazonjunglen.

Dag 16.  Cusco og hjemrejse. Hvis I ikke forlænger rejsen med et   
 besøg i Amazonjunglen, flyver I tilbage til Lima og derfra videre  
 mod Danmark med et stop undervejs.

Dag 17. Ankomst til Danmark

PERU
BOLIVIA

BRASILIEN

Cusco

Machu
Picchu

Puno
Titicacasøen

Lima

ECUADOR

Paracas

Nazca

Arequipa
Colcakløften

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

Colcakløften, hvor kondorerne holder til

Machu Picchu – et af verdens syv vidundere
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Inkl. 4-dages krydstogt ved Galapagos
Med denne rejse kan I sætte hak ved nogle af Sydamerikas allerstørste seværdigheder. 

Den bringer jer til inkariget i Peru med højdepunkter som Cusco og Machu Picchu, til 

Quito i Ecuador med det smukke, UNESCO-bevarede koloniale centrum og ikke mindst til 

Galapagos - et af de mest isolerede steder på denne jord med et unikt og fantastisk dyreliv.

I begynder med historiske og naturmæssige oplevelser i Andesbjergene, hvor I udforsker Cusco i Peru, som 

inkaerne anså for at være universets centrum. I kører med tog gennem Den Hellige Dal og oplever Machu  

Picchu, inkaernes mest komplette templer og et af verdens syv vidundere.

Herefter går rejsen til Ecuador, hvor I har god tid i smukke Quito. Her kan I slentre rundt i snævre gader og slå jer ned 

på en af byens pladser med udsigt til de knejsende vulkaner uden for byen. Efter et par dage her flyver I ud til Galapa-

gos og påmønstrer Coral I eller Coral II med plads til henholdsvis 36 og 20 gæster. I tre hele dage sejler I rundt mellem 

øerne, kaster anker, stiger i gummibåden og går i land med jeres guide og møder alle de dyr, der var grundlaget for 

Darwins teori om arternes oprindelse. 

Alle transporter er inkluderet i rejsen, og vi har ligeledes inkluderet en guidet udflugt ved Machu Picchu og hele programmet på 

Galapagos-togtet. Herudover kan I vælge, om I vil opleve tingene på egen hånd, eller om I vil tilkøbe yderligere udflugter med guide.

Quito

COLOMBIA

PERU

Cusco

GALAPAGOS

Machu
Picchu

Den 
Hellige
DalLima

Santa CruzIsabela

SantiagoFernandina

ca. 700 km

ECUADOR

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Lima, Peru 1 nat Wyndham Airport Hotel  Wyndham Airport Hotel  Wyndham Airport Hotel 

Cusco  2 nætter Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Den Hellige Dal 1 nat Casona de Yucay  Posada Del Inca Yucay  Hacienda Urubamba Inkaterra 

Aguas Calientes,  
Machu Picchu 1 nat Hatun Inti Classic  Mapi  Belmond Sanctuary Lodge 

Cusco 1 nat Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Quito, Ecuador 3 nætter Portal de Cantuña  Hotel Patio Andaluz  Casa Gangotina 

Galapagos 4 nætter Coral I/Coral II  Coral I/Coral II 	 Coral I/Coral II 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

MED TOG GENNEM DEN 
HELLIGE DAL

I stiger ombord på toget i Den Hellige Dal 
for at køre til Aguas Calientes, der ligger 
for foden af Machu Picchu. Vi har inklude-
ret den såkaldte Vistadome-klasse, som 
har panoramavinduer, så I har fuldt udsyn 
til den smukke natur, som I kører forbi.

Peru, Ecuador og Galapagos
Lima, Cusco, Den Hellige Dal, Machu Picchu, Cusco, Quito og Galapagos - 15 dage

Rejsen ud i Den Hellige Dal foregår med tog.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Lima, Peru. I forlader Danmark om morgenen og 
 ankommer til Lima i løbet af aftenen. I skal bo tæt på lufthav-  
 nen, da I skal flyve videre allerede næste dag, og I finder hotel-  
 lets shuttlebus og indlogerer jer for natten.

Dag 2.  Lima - Cusco. I flyver videre syd på til Cusco, hvor I mødes   
 med jeres guide og indlogeres i den gamle bydel i gåafstand til   
 mange af seværdighederne.

Dag 3.  Cusco, på egen hånd eller tilkøb udflugter. En hel dag i den  
 by, som inkaerne anså for at være universets centrum. Masser 
 af UNESCO-verdensarv, bl.a. soltemplet, der var belagt med 
 guld, og katedralen, som de spanske kolonister byggede. Hør en  
 guide fortælle om det hele eller oplev det på egen hånd.

Dag 4.  Cusco - Den Hellige Dal. I kører ud i Den Hellige Dal og har  
 mulighed for at besøge den lille by Pisac, også kaldet mini- 
 Machu Picchu, hvor I kan beundre soltemplet og kunstfærdigt   
 anlagte landbrugsterrasser. Besøg også tempelområdet ved   
 Ollantaytambo, som aldrig blev færdigbygget.

Dag 5.  Den Hellige Dal - Aguas Calientes, inkl. Machu Picchu.   
 I kører med tog langs floden til Aguas Calientes for foden af   
 Machu Picchu. En guide viser jer rundt i det fantastiske Machu 
 Picchu, den kejserlige by på toppen af bjerget med velbevarede  
 ruiner af templer og paladser. En dag man aldrig glemmer.  

Dag 6.  Aguas Calientes - Cusco. Om formiddagen kan I gå en tur i   
 hyggelige Aguas Callientes, inden I kører med toget tilbage til   
 Cusco, hvor I har en aften i byen.

Dag 7.  Cusco - Quito, Ecuador. Fly nord på via Lima til Quito, Ecua-  
 dors hovedstad, hvor I kan beundre smuk kolonistil i de snævre  
 gader, hvor I også skal bo.

Dag 8-9. Quito, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Der er god tid i   
 skønne Quito. Gå en tur i den UNESCO-beskyttede gamle bydel,  
 hvor I kan beundre smuk kolonistilsarkitektur med bl.a. jesuitter- 
 kirken, der indvendigt er belagt med guld, præsidentpaladset   
 og ærkebiskoppens palads. Rundt om byen kan I nyde udsigten  
 til høje vulkaner, og I kan stå på midten af jorden med et ben 
 på den nordlige halvkugle og et på den sydlige. Oplev byen på   
 egen hånd eller tag en engelsktalende guide, der kan forklare   
 det hele for jer. 

Dag 10.  Quito - Galapagosøerne. I flyver nu ud over Stillehavet til   
 Galapagosøerne, hvor I skal ombord på Coral I eller Coral II.  
 I lander på Baltra Island eller San Cristobal og bliver kørt til ski-  
 bet og går ombord på Coral I eller Coral II. For at beskytte natu-  
 ren veksles der mellem ruterne - nedenstående er et eksempel  
 på en rute, I følger:  
 Highland Tortoise Reserve, Santa Cruz Island: Når I har stil- 
 let bagagen på skibet, føres I gennem skøn natur og ankommer 
 til skildpaddereservatet, hvor kæmpeskildpadder og farverige   
 fugle kæmper om jeres opmærksomhed. 

Dag 11.  Galapagosøerne, Isabela Island - Fernandina Island. I   
 snorkler på dybt vand i Bolivarkanalen ved Punta Vicente, der   
 gemmer på en skattekiste af marineliv, og træder ind i dyrenes   
 verden på Fernandina Island, hvor både søløver, havleguaner,   
 pingviner og spændende fugle venter på jer.

Dag 12.  Galapagosøerne, Isabela Island. I bliver udfordret men beri-  
 get med et sprudlende dyreliv, når I udforsker Urbina Bay. Hvis I 
  er heldige, spotter I hvaler på vej til Tagus Cove, og ved ankom- 
 sten venter både vulkaner, en kratersø, pingviner samt noget så  
 mærkværdigt som ældgammel graffiti. 

Dag 13.  Galapagosøerne, Santiago Island. I følger I Darwins fodspor  
 på den sorte sandstrand ved Egas Port, spotter spændende   
 fugle og udforsker det eventyrlige landskab. Ved Sullivan Bay   
 ser I lavaens aftegninger gennem tiden.

Dag 14.  Galapagos - Baltra Island - hjemrejse via Guayaquil. I ser   
 flamingoerne soppe i vandhullerne og opdager nogle gamle  
 skibsvrag fra 2. verdenskrig. Er I heldige, får I måske øje på ny- 
 udklækkede skildpaddeunger, inden I vender snuden mod Bal-  
 tra. I flyver tilbage til Guayaquil og derfra videre mod Danmark.

Dag 15.  Ankomst til Danmark

Quito
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Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

Machu Picchu

En af de vidunderlige skabninger på Galapagos

Wet landing på krydstogtet - med gummibåd ind på en af øerne
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Bo på en lodge midt i Amazonjunglen
Denne rejse kombinerer oplevelser i Perus mægtige inkarige med fantastiske naturoplevelser i 

Amazonjunglen. I kommer helt ud i det kæmpestore Tambopatareservat, som er en del af den største 

tropiske regnskov i Sydamerika og byder på noget af det mest diversificerede flora og fauna i verden.

I skal bo på en skøn lodge, Hacienda Concepción, som kun kan nås med kano, og der er 2½ dags fuldt ud-

flugtsprogram med masser af muligheder for at spotte dyr, f.eks. kæmpeoddere, jaguarer og skræppende, men 

meget smukke papegøjer. Herudover kan I opleve regnskoven i fugleperspektiv fra hængebroer i trækronerne. 

Som kontrast til regnskoven besøger I Cusco, universets centrum ifølge inkaerne, og Arequipa, også kendt 

som Den Hvide By, som især de spanske koloniherrer har sat deres arkitektoniske præg på. I kommer naturligvis 

også til Machu Picchu, inkaernes mytiske bygningsværk gemt væk i bjergene og et af verdens syv vidundere. 

Perus natur folder sig ud i al sin pragt i Colcakløften, hvor I ser kondorer med et vingefang på 3 meter svæve i opvinden 

og flokke af alpacaer og lamaer på de uendelige sletter, der omkranses af sneklædte vulkaner. 

Vi har inkluderet alle transporter og de vigtigste udflugter i rejsen, bl.a. hele programmet i regnskoven og et guidet besøg ved Machu 

Picchu. Herudover kan I tilkøbe forskellige udflugter med engelsktalende guider. 

Peru - Amazonjunglen og inkariget 
Lima, Amazonjunglen, Cusco, Machu Picchu, Cusco, Arequipa, Colcakløften 
og Arequipa - 15 dage

BRASILIEN

PERU
BOLIVIACusco

Machu
Picchu

AmazonasLima

ECUADOR

Arequipa

Colcakløften

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Lima 2 nætter Mariel Hotel & Apart Miraflores 		 Dazzler Hotel  Hotel B Arts Boutique 

Amazonjunglen 3 nætter Hacienda Concepción  Refugio Amazonas + Reserva Amazonica 

Cusco 2 nætter Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Aguas Calientes/ 
Machu Picchu 1 nat Hatun Inti Classic  Mapi  Belmond Sanctuary Lodge 

Cusco 1 nat Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Arequipa  1 nat Casa Andina standard Arequipa  Katari  Casa Andina Premium Arequipa 

Colcakløften 2 nætter Casa Andina Standard Colca  Colca Lodge  Belmond Las Casitas Del Canyon 

Arequipa 1 nat Casa Andina standard Arequipa  Katari  Casa Andina Premium Arequipa 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

PERUS MADSCENE

Inden for de seneste år har gourmeter 
kastet deres kærlighed på det sydame-
rikanske køkken, og særligt i Peru findes 
der nu mange restauranter af virke-
lig høj, international klasse. I vil såle-
des kunne spise rigtigt, rigtigt godt på 
denne rejse. 

Limas centrale plads, Plaza de Armas, er omringet af imponerende regeringsbygninger.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Lima, Peru. I forlader Danmark om morgenen og   
 ankommer til Lima i løbet af aftenen. En chauffør kører jer til   
 hotellet i den hyggelige bydel Miraflores. 

Dag 2.  Lima, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Oplev skønne   
 Lima på kanten af Stillehavet med det UNESCO-beskyttede,   
 historiske centrum. Besøg evt. også det fine guldmuseum,   
 Huaca Pucllana-pyramiderne, som inkaerne byggede, eller tag  
 på en sejltur til Palominoøerne og svøm med søløver. 

Dag 3.  Lima - Amazonjunglen, inkl. udflugter på lodgen. Fly til   
 Puerto Maldonado, hvor lodgens personale venter på at sejle 
  jer det sidste stykke til lodgen, hvor I skal bo i hyggelige og   
 frodige omgivelser. Gåtur på lodgens område og sejltur med  
 kano i skumringen for at se de dyr, der er aktive i mørket.   
 Måltider på lodgen er inkluderet. 

Dag 4.  Amazonjunglen, inkl. udflugt i Tambopatareservatet og  
 tur på hængebroer. I vandrer med guide gennem Tambo- 
 patareservatet til en sø med alligatorer og kæmpeoddere. Om  
 eftermiddagen skal I op i trækronerne og gå på hængebroer   
 med kig til aber, dovendyr og farvestrålende fugle. Måltider   
 på lodgen er inkluderet.

Dag 5. Amazonjunglen, inkl. udflugt til lokal farm og fisketur.  
 Besøg på en lokal farm, hvor I smager afgrøder og hører om  
 planternes anvendelse i traditionel medicin. Efter frokost sej- 
 ler I ud på søen for at fiske og holde øje med den forpjuskede  
 hoatzinfugl. Måltider på lodgen er inkluderet.

Dag 6.  Amazonjunglen - Cusco. Fly til Cusco og indkvartering i den  
 smukke gamle bydel.

Dag 7.  Cusco, på egen hånd eller tilkøb udflugter. En dag i den 
 by, som inkaerne anså for at være universets centrum. Masser  
 af UNESCO-verdensarv, bl.a. Koricancha, soltemplet, der var 
 belagt med guld, og katedralen, som de spanske kolonister   
 byggede. Hør en guide fortælle om det hele, eller oplev det   
 på egen hånd.

Dag 8.  Cusco - Aguas Calientes, inkl. besøg ved Machu Picchu.  
 I kører med tog langs floden til Aguas Calientes, der ligger for 
 foden af Machu Picchu. En guide viser jer rundt i det fantas- 
 tiske Machu Picchu, den kejserlige by på toppen af bjerget   
 med velbevarede ruiner af templer og paladser. En dag man   
 aldrig glemmer. 

Dag 9.  Aguas Calientes - Cusco. Tilbage til Cusco, hvor I har en   
 aften i byen.

Dag 10.  Cusco - Arequipa. Med fly til Arequipa, en af Sydamerikas   
 smukkeste kolonistilsbyer, også kendt som Den Hvide By. Gå  
 en tur i UNESCO-verdensarven og se det fine Santa Catalina-  
 kloster og besøg mumien Juanita - en lille inkapige, som blev  
 ofret til guderne omkring 1440. I kan opleve det på egen hånd  
 eller tilkøbe en udflugt.

Dag 11.  Arequipa - Colcakløften og Chivay. I kører op i højderne og  
 ud på højsletten, der ligger mellem de to bjergkæder, der   
 tilsammen udgør Andesbjergene. Måske udsigt til vicuñaer   
 og lamaer og stop ved forskellige udsigtspunkter. Gå evt. en  
 tur i landsbyen Chivay (3.700 meters højde), hvor befolk-  
 ningen klæder sig i smukke folkedragter.

Dag 12.  Udflugt til Colcakløften med kondorer.  Udflugt til Kondor- 
 korset i Colcakløften, hvor I ser majestætiske kondorer med 
 vingefang på mere end 3 meter. I besøger også små landsbyer  
 og får mulighed for at bade i varme kilder.

Dag 13.  Colcakløften - Arequipa. Tilbage til Arequipa, hvor I måske  
 kan nå  de seværdigheder, I ikke nåede sidst, I var her. 

Dag 14.  Arequipa - Lima og hjemrejse. I flyver tilbage til Lima og   
 derfra videre mod Danmark med et stop undervejs.

Dag 15.  Ankomst til Danmark
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Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk
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BETAGENDE CUSCO 

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 byg-
get, at de danner fundament for nuti-
dens bygninger. Spanierne byggede 
smukke kolonistilsbygninger, som I 
kan beundre, bl.a. katedralen på byens 
centrale plads.
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Ad Inkastien til Machu Picchu 
Lima, Cusco, Inkastien, Cusco og Puno - 13 dage

Dette er en rejse til Perus overvældende UNESCO-verdensarv for jer, der søger ekstra 
udfordringer i form af en fire dages vandretur ad den sagnomspundne Inkasti fra Wayl-
lambamba til selveste Machu Picchu. Herudover skal I opleve Cusco – universets centrum 
ifølge inkaerne – og den smukke, blanke Titicacasø med de verdensberømte sivøer, der også 
er verdensarv.

Rejsen begynder for alvor i Cusco, hvor I opsøger historien, både inkaernes og spaniernes, 
repræsenteret ved smukke bygningsværker og prangende pladser. Herefter snører I vandresko-
ene og pakker en lille rygsæk for sammen med en guide at opleve Andesbjergene og inkaernes fan-
tastiske bygningsværker på helt tæt hold. Sammen når I helt op til Dead Woman’s Pass i 4.200 meters 
højde, hvor landskabet er goldt men smukt – andre steder går I gennem skyerne i frodig regnskov, og 
overalt hvor I kommer frem, ser I spor fra inkaernes tid. 

I overnatter i camps, som jeres bærere hjælper med at etablere, og I nyder kokkens mad lavet primitivt over bålet. Efter tre dages  
vandring ankommer I til Solporten, hvorfra I har panoramaudsigt til solopgangen over Machu Picchu - et syn, der lagrer sig på net-
hinden for altid. Efter vandreturen rejser I til Puno og Titicacasøen, hvor I kan lure nogle strikke-tricks af Taquileøens flittige mænd, 
og har I lyst til endnu flere oplevelser, så tal med jeres rejsekonsulent om at forlænge rejsen. 

Alle transporter, alt vedrørende vandring på Inkastien og det guidede besøg ved Machu Picchu er inkluderet i rejsens pris. I Cusco og 
ved Titicacasøen kan I vælge, om I vil opleve tingene på egen hånd, eller om I vil tilkøbe yderligere udflugter med guide.

Dag 1. Danmark - Lima, Peru
I rejser fra Danmark til Lima i Peru, med et 

stop i Europa undevejs. Efter ankomst ind-

kvarteres I bekvemt på et hotel lige uden for 

lufthavnen, så I er klar til at flyve videre til 

Cusco næste morgen.

Dag 2. Lima - Cusco
Rejsen fortsætter med fly til Cusco, og når I er 

landet, venter en chauffør på at køre jer til hotel-

let i byens smukke centrum. I har nu masser af 

tid til at opleve denne fantastiske by, hvis sevær-

digheder er centreret omkring Plaza De Armas, 

der ligger en kort gåtur fra jeres hotel.  I har også 

tid til at samle kræfter til rejsens store højde-

punkt, vandring på Inkastien, senere på rejsen. 

Dag 3-4. Cusco på egen hånd eller med guide 
Inkaerne anså Cusco for at være universets 

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Lima 1 nat Wyndham Airport Hotel  Wyndham Airport Hotel  Wyndham Airport Hotel 

Cusco  3 nætter Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Inkastien 3 nætter Camping Camping Camping

Cusco 2 nætter  Casa Esmeralda  El Mercado Tunqui  Palacio del Inka 

Puno 2 nætter  La Hacienda Plaza de Armas  Casa Andina Premium Puno  Titilaka 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller
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Sacsayhuamán-templet lidt uden for Cusco kan opleves på en udflugt med engelsktalende guide. Besøg evt. ruinerne ved Ollantaytambo på en dagsudflugt.
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centrum, og UNESCO-verdensarven trænger sig 

da også på i denne smukke by, hvor I bl.a. kan 

opleve Koricancha, soltemplet, som var belagt 

med guld, da spanierne ankom i 1533.  I kan 

også besøge katedralen, som var spaniernes 

vigtigste helligdom, og fortet og Sacsayhu-

amán-templet lidt uden for byen. 

I kan opleve Cusco på egen hånd, 

eller I kan bestille en udflugt med 

engelsktalende guide, som kan 

fortælle hele den spændende 

historie.

Om aftenen på dag 4 vil der være 

et møde på et af byens centrale 

hoteller med den guide, som I 

skal følges med på Inkastien. 

Her vil I få nyttig information om, 

hvad I skal pakke til turen, om ruten og forskel-

lige andre ting. Efter dette møde vil I glæde jer 

ekstra meget til de næste dages oplevelser.

Dag 5. Cusco - Wayllambamba, Inkastien
Tidligt om morgenen bliver I hentet på hotellet 

og kører ca. 1½ time ud til udgangspunktet for 

jeres 4-dages vandretur ad Inkastien. I mødes 

med jeres guide, bærere og resten af vandre-

gruppen og klarer formaliteterne ved kontrol-

posten. Der passes meget på miljøet her, og 

vandreturene styres af de lokale myndigheder, 

så stien ikke bliver overrendt.

Udgangspunktet ligger i 2.800 meters højde, og 

jeres tur med en kyndig guide begynder med 

vandring langs Urubambafloden. Med lungerne 

fulde af frisk luft begiver I jer lidt nedad i ter-

rænet til et lille plateau i 2.700 meters højde, 

hvorfra I har en fabelagtig udsigt over Andes-

landskabet og Patallacta-ruinerne, der giver en 

forsmag på uforglemmelige oplevelser senere 

på turen.

Vandringen fortsætter gennem 

frodig natur med gode mulig-

heder for at se kæmpe-kolibrier 

(selvom de stadig er ganske 

små), og efter ca. 2 timers van-

dring ankommer I til den første 

camp ved Wayllabamba, en lille 

by i 3.000 meters højde omgi-

vet af kartoffel- og majsmarker. 

I er så heldige, at nogen er 

spænet i forvejen for at sætte campen op, så 

teltet er allerede klar, og der diskes forment-

lig også op med lidt snacks til at tage den lille 

sult. I strækker benene og lader jer opvarte med 

aftensmad og lejrbål, inden I går til ro i teltet.

Dag 6. Inkastien, Wayllabamba 
- Pacaymayu, 11 km
I vågner, når solen står op, og nyder en kop 

te eller kaffe og den morgenmad, som kokken 

har lavet til jer. Der serveres også te brygget på 

cocablade, som skulle være godt mod højde-

syge. Denne te er fuldt lovlig i Sydamerika.  

Dagen byder på 11 kilometers vandring på ca. 

8 timer med store op- og nedstigninger under-

vejs. Det er den mest anstrengende dag, hvor I 

passerer det såkaldte Dead Woman’s Pass, der 

ligger helt oppe i 4.200 meter – næsten 1.800 

meter højere end selve Machu Picchu. Navnet 

Dead Woman’s Pass hentyder til, at passet set 

nede fra dalen ligner en kvinde, der ligger på 

ryggen – så I behøver altså ikke frygte for livet, 

når I går her.

I vandrer ad smalle stier gennem tæt vegeta-

tion, henover en bro og gennem tågeregnskov 

(cloud forest) – en uforlignelig smuk natur, 

inden I når passet, hvor naturen bliver gold, om 

end stadig bjergtagende smuk. På den anden 

side af passet går I nedad gennem dalen og 

nyder spektakulære scenerier over Andesbjer-

gene og masser af spændende fugleliv.

Jeres camp ligger i Pacaymayu-dalen i 3.600 

meters højde. I har nu fortjent at få vandrestøv-

lerne af og nyde kokkens mad og måske en kold 

øl, og nattesøvnen skal nok komme naturligt til 

jer, når I lægger jer ned i teltet. 

Dag 7. Inkastien, Pacaymayu
- Wiñaywayna, 16 km
Når I lyner teltet op og kigger direkte ud i mor-

gendisen over Andesbjergene, går alting op i 

en højere enhed. Efter morgenmad er I klar til 

dagens distance, som er 16 km. Undervejs pas-

serer I fantastiske inkasteder, som er få forundt 

at se, fordi de ligger så utilgængeligt. 

I går et par hundrede meter opad til Runkura-

cayruinerne, der ligger velordnet i en halvcir-

I følges med en gruppe på Inkastien, og bærere vil sørge for, telte og andre faciliteter er rejst, når I kommer frem 
til campen.

På Inkastien kommer I til bjergtagende 
steder og formidable udsigtspunkter.

I er så heldige, at 
nogen er spænet i 
forvejen for at sætte 
campen op, så teltet 
er allerede klar

Ad Inkastien til Machu Picchu 
Lima, Cusco, Inkastien, Cusco og Puno - 13 dage
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INKASTIEN

Det er en oplevelse for livet at gå på 
Inkastien. I kommer ud i områder, som 
man kun kan komme til på gåben, og I 
ser panoramaer, I aldrig vil glemme. 

Det højeste punkt på Inkastien er ved 
Dead Woman’s Pass i 4.200 meters 
højde, og ruten går gennem både gold 
og frodig natur.
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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. I solobservationssteder og 
offersteder, og I 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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kel, nedad igen til Yanacochasøen og videre 

til Sayaqmarca, som udover spændende inka-

ruiner også byder på et bjergtagende panorama 

over Acobambadalen.

I går gennem en række inkafæstninger og når 

ad brostensbelagte trin frem til Wiñaywaya i 

2.500 meter, et af de mest interessante inka-

steder på ruten. Navnet hentyder til de smukke 

orkideer i røde, gule og lilla farver, der kan ses 

her året rundt.

Her ligger den sidste camp klods op ad rui-

nerne, og I falder i søvn med dagens smukke 

panoramaer på nethinden.

Dag 8. Wiñaywayna - Machu Picchu, 
6 km, videre til Cusco
I har tre timers vandring gennem regnskoven til 

et af de helt store øjeblikke i livet: Ankomsten 

til Solporten, hvorfra I har udsigt over Machu 

Picchu. 

Solporten, der ligger i knap 2.500 meters højde, 

har formentlig fungeret som en kontrolpost for 

selve Machu Picchu, og herfra tager I de obliga-

toriske billeder, inden I stiger helt ned til Machu 

Picchu i 2.430 meter. 

En kyndig guide tager jer med rundt i de fanta-

stiske ruiner af kejserlige og religiøse bygninger 

og forklarer jer om dette verdens vidunder. I 

ser de kunstfærdigt udformede vandkanaler og 

fontæner, der sørgede for, at inkaerne havde 

rindende vand, inden I med ømme ben går  

ombord i bussen, der hører jer til Aguas Calien-

tes.  Herfra går toget mod Poroy, og I er fremme 

i Cusco først på aftenen.

Dag 9. Cusco, fridag
I har formentligt mest lyst til 

at slappe af og restituere i 

dag. Nyd en kaffe på torvet 

og kig på livet, der går forbi. 

Skulle I mod forventning 

være fulde af energi, så vil 

vi alligevel anbefale jer at 

tage den med ro i dag. I har 

været meget fysisk aktive i 

højderne med tynd luft, og 

det tærer på kroppen. 

Dag 10. Cusco - Puno, med bus 
eller opgradér til luksuriøs togrejse 
I skal med bussen til Puno - dagens køretur er 

på 10 timer, men I har nogle stop undervejs, 

bl.a. ved La Raya-passet og ved Pucara, endnu 

en spændende arkæologisk zone.

Som alternativ til busturen kan I gå ombord på 

PeruRail Titicaca Train, et fint gammelt Pullman-

tog med elegante spisevogne og observations-

vogne med panoramaudsigt. Mens toget kører 

gennem det spektakulære landskab, spiser I en 

tre-retters gourmetmenu og nyder en udsøgt 

service. 

Togturen er en dyr men dejlig oplevelse for jer, 

der søger det unikke – det er her, at I skal over-

veje, om I vil spendere lidt ekstra til gengæld 

for en helt særlig oplevelse. Uanset om I vælger 

bus eller tog på strækningen, er I fremme i Puno 

ved 18-tiden. 

Byen ligger smukt i 3.800 

meters højde på skrænterne ned 

til den 200 km lange Titicacasø

Dag 11. Puno, besøg evt. 
Titicacasøen
Det er oplagt at tilkøbe en 

udflugt ud på denne særpræ-

gede sø, hvor I kan besøge uros-

indianerne, der lever traditionelt 

på deres sivøer. Taquileøen, 

som I besøger på sejlturen, er 

UNESCO-verdensarv, og her kan I bl.a. opleve, 

hvor dygtige mændene er til at strikke.  

En anden mulighed, mens I opholder jer i Puno, 

er at besøge Sillustani, som tre forskellige kul-

turer gennem 2000 år, herunder inkaerne, har 

brugt som gravplads. Det særlige ved denne 

plads er, at mumierne blev anbragt i foster-

stilling i høje tårne. Inkaerne forstod at bygge 

disse tårne med stor kunstfærdighed og med 

en håndværksmæssig snilde, som man kun kan 

beundre.

Dag 12. Puno - Lima og hjemrejse
I flyver tilbage til Lima og derfra videre mod 

Danmark via et stop i Europa.

Dag 13. Ankomst til Danmark

På strækningen fra Cusco til Puno kan I opgradere fra en bustur til en togtur 
med ekstra god service og tre retters gourmetmenu.

Urosindianerne har levet på deres sivøer gennem mange århundreder. 
Deres både af siv inspirerede Thor Heyerdahl til at bygge sit berømte 
skib, Kon-tiki.

Ad Inkastien til Machu Picchu 
Lima, Cusco, Inkastien, Cusco og Puno - 13 dage

Som alternativ til bus-
turen kan I gå ombord 
på PeruRail Titicaca 
Train, et fint gammelt 
Pullman-tog med ele-
gante spisevogne  
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Storby, vin og vild natur
På denne tur oplever I det bedste af storbyerne, udforsker den overvældende natur og smager vinen, hvor den 

høstes og tappes. Der er leben, og så er der ro. Der er Chile, og så er der Argentina.

Turen starter i Santiago de Chile, hvor I oplever en moderne storby og kommer helt tæt på dens mange kon-

traster. Fra Santiago kan I på en dagsudflugt evt. vælge at besøge maleriske Valparaiso, der ligger helt ud til 

Stillehavets kyst og hvis centrum er UNESCO-verdensarv.

Herefter begiver I jer gennem Andesbjergene, over grænsen til Argentina, hvor I skal ud i naturen og smage 

på nogle af Sydamerikas bedste vine i Mendozadistriktet. Her produceres 2/3 af Argentinas vine – fordyb jer 

i et godt glas Malbec eller en Sauvignon Blanc, mens I nyder udsigten til snorlige vinmarker. 

Rejsen går videre til landets nordvestlige hjørne, hvis tørre landskab og ildrøde bjerge giver jer følelsen af 

at være ført tilbage til ’Det vilde vest’. I udforsker de golde men henrivende landskaber og mærker naturen 

på nært hold, inden Buenos Aires sætter et sidste præg på rejsen med tango, vin og vidunderligt leben. 

Undervejs både flyver I og kører i bus. Alle transporter er inkluderet i rejsens pris, ligesom vi også har tilføjet en skøn naturoplevelse med dertilhø-

rende besøg på en vingård i Calchaqui til rejseplanen. Herudover er det helt op til jer, om I vil opleve tingene på egen hånd, eller om I vil tilkøbe 

udflugter med en guide. Kan I ikke få nok af Sydamerika, er der mulighed for at forlænge rejsen med fire dage ved Iguazu-vandfaldet, tal med jeres 

rejsekonsulent om jeres ønsker. 

Chile og Argentina
Santiago de Chile, Mendoza, Salta, Cafayate, Salta og Buenos Aires - 15 dage

BOLIVIA

CHILE
ARGENTINA

PARAGUAY

URUGUAY

BRASILIEN

Buenos Aires

Santiago de Chile

Mendoza

Cafayate

Salta

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Santiago de Chile 3 nætter Eurotel Providencia  Solace Providencia  Luciano K +

Mendoza 2 nætter Hotel Huentala  Lares de Chacras  The Vines Hotel 

Salta 2 nætter Hotel Del Antiguo Convento Design Suites  Legado Mitico Salta 

Cafayate 1 nat Viñas de Cafayate  Patios de Cafayate  Patios de Cafayate 

Salta 1 nat Hotel Del Antiguo Convento  Design Suites  Legado Mitico Salta 

Buenos Aires 3 nætter NH Crillon  Anselmo  Alvear 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

VINEN FRA MENDOZA

Mendoza-distriktet er langt det største 
vindistrikt i Argentina og producerer 2/3 
af landets vine. Det mest kendte drue 
fra området er Malbec-druen, men her 
produceres også vin på Cabernet Sau-
vignon-, Chardonnay- og Sauvignon 
Blanc-druen. Argentina er den femte 
største vinproducent i verden. 

På en dagsudflugt fra Santiago de Chile kan I besøge maleriske Valparaiso, hvis bykerne er UNESCO-
verdensarv.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark Santiago de Chile. I rejser fra Danmark og har et  
 enkelt stop undervejs, inden I ankommer til Santiago de Chile  
 den efterfølgende dag. 

Dag 2.  Ankomst til Santiago de Chile. I bliver hentet i lufthavnen  
 af en engelsktalende guide, der følger jer til hotellet og for  
 tæller jer lidt om, hvad I kan forvente af jeres dage i Santiago  
 de Chile. I udforsker måske byen til fods eller på cykel og   
 nyder bohemeatmosfæren i nogle af byens nabolag.

Dag 3-4. Santiago de Chile på egen hånd. I udforsker byen og dens  
 spændende kontraster eller tager på tur til kysten, hvor bl.a.  
 den farverige storby Valparaíso er at finde. Måske I bruger   
 dagen i vinlandet i Maipu Valley, hvor I får smag for de liflige  
 vine på vingården Concha y Toro.

Dag 5.  Santiago de Chile - Mendoza. I kører I bus gennem Andes- 
 bjergenes maleriske landskaber og krydser grænsen til 
 Argentina, hvorefter I ankommer til Mendoza, hvor et par   
 dage i vinens tegn venter. 

Dag 6.  Mendoza på egen hånd. Vinen venter ude i landskabet og   
 det samme gør den bedårende natur. I søger uden for byen,  
 udforsker vinlandet og dets vine og nyder livet i fulde drag,   
 hvad enten det foregår på cykel eller i ro og mag med et glas  
 koldt hvidvin.

Dag 7.  Mendoza - Salta. I flyver nordpå til Salta, der er kendt for 
  naturlandskaber i en klasse for sig. Dagen går med transport  
 og udforskning af den historiske by.

Dag 8.  Salta på egen hånd. Landskaberne kalder på jer, og I lader  
 jer højst sandsynligt lokke af de tørre, mineralske bjerge, der  
 spiller på alle de røde farvetangenter. I betragter landskaber- 
 nes mange facetter og nyder roen i den golde men absolut   
 bedårende region.

Dag 9.  Salta - Cafayate. I vender snuden mod sydvest, hvor I   
 undervejs på busturen oplever flere af naturens mesterværker.  
 I kommer gennem kæmpe kløfter og søvnige landsbyer, inden  
 I senere på dagen tjekker ind på Viñas de Cafayate, der ligger  
 midt i den skønne natur.

Dag 10. Cafayate - Salta. I starter dagen med et besøg på en vin-  
 gård, inden bussen kører jer tilbage til Salta. I gør et stop ved  
 Shellkløften, hvor I ser, hvordan naturen har været på spil og  
 skabt spændende formationer i det mineralske landskab. 

Dag 11.  Salta - Buenos Aires. I flyver fra Salta og ankommer til   
 Buenos Aires senere på dagen. I opdager, hvorfor byen  
 betragtes som Sydamerikas Paris og bruger måske aftenen   
 med bøffer, vin og tango.

Dag 12-13. Buenos Aires på egen hånd. I oplever byen, dykker ned  
 i dens spændende historie og lader jer forføre af kunsten,   
 arkitekturen og tangoen. Den ene dag vælger I måskeat stikke  
 hovedet uden for byen, hvor gaucholiv og kolonitidshistorie   
 lokker med spændende oplevelser.

Dag 14.  Buenos Aires - Danmark. I pakker kufferten og vinker farvel  
 til den smukke by. Forude venter en rejse med et enkelt stop  
 undervejs, inden I lander i Danmark.

Dag 15.  Ankomst Danmark

BOLIVIA

CHILE
ARGENTINA

PARAGUAY

URUGUAY

BRASILIEN

Buenos Aires

Santiago de Chile

Mendoza

Cafayate

Salta

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk
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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 
porteños, og de har en særlig sta-
tus i resten af landet. På udflugter 
besøger I de forskellige bydele, 
bl.a. San Telmo og Palermo SoHo.  
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Argentina og Brasilien - storby og vild natur 
Buenos Aires, Puerto Iguazu og Rio de Janeiro - 12 dage

Oplev den argentinske charme, naturens kræfter og det sprudlende liv i Rio de 
Janeiro på én og samme rejse. Rejsen er sammensat, så I bliver kulturelt beriget 

såvel som I kommer i nærkontakt med naturen. Hertil har I masser af tid til at 
nyde livet og sanse to af Sydamerikas mest interessante storbyer. 

Turen starter med et besøg i tangoens højborg, Buenos Aires, hvor I får rig mulig-
hed for at dykke ned i byens spændende og dramatiske historie, ligesom kunstmuseer, farverig street 

art og charmerende vinbarer også bare venter på at blive udforsket. Fra Sydamerikas kulturelle centrum 
går turen videre til Iguazu, hvor I tilbringer et par dage i vandfaldets tegn og mærker Moder Jords pulse-
rende nærhed. Sidste stop på rejsen er Rio de Janeiro, hvor Kristus byder jer helt til tops, inden I afslutter 

dagen med en saftig caipirinha i vandkanten efterfulgt af sambarytmer eller sød bossa nova musik.

Vi har inkluderet alle transporter samt udflugten til den brasilianske side af Iguacu Falls i rejsens pris. Hertil 
tilbyder vi et bredt udvalg af udflugter, som I kan supplere jeres rejse med på de dage, hvor I ikke udforsker land 

og by på egen hånd.

Drømmer I om endnu mere Brasilien, kan I forlænge rejsen med fire dage på den smaragdgrønne perle, Ilha Grande, 
eller I kan vælge at bruge dagene i Búzios - også kendt som Brasiliens St. Tropez. Vil I have lidt mere natur, kan I tilføje 

ekstra dage i forlængelse af jeres ophold i Iguazu. Her bor I på den skønne Yacutinga Lodge, der ligger godt gemt i junglen.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra Danmark og rejser gennem natten 

med 1 stop undervejs.

Dag 2. Ankomst til Buenos Aires
I ankommer til Buenos Aires, hvor I i lufthavnen 

bliver mødt af en engelsktalende guide, der føl-

ger jer til jeres hotel og forklarer jer lidt om det 

eventyr, I har i vente. I bruger dagen på at falde 

til og mærke storbyens fortryllende stemning. Er 

energien til det, er det bare med at begive sig 

ud i byens gader, hvor I bliver mødt af et syn, 

der kan minde om en charmerende sydeuropæ-

isk storby i smukt forfald. Alligevel er det ikke til 

at tage fejl af, at I befinder jer på den sydlige 

halvkugle. Den latinamerikanske charme fylder 

gaderne, hvor end I går, og flere steder har arki-

tekturen fået et strejf med penslen, der værner 

om, at den europæiske storhedstid i landet i 

dag er en saga blot.

Når mørket falder på, liver byen op, og I får rig 

mulighed for at spise store bøffer og lade jer 

forføre af tangorytmerne fra byens barer.

Dag 3 og 4. Buenos Aires på egen hånd,
mulighed for tilkøb af udflugter
Buenos Aires italesættes ofte som Sydamerikas 

Paris, og der er noget om snakken. For byen 

er ikke blot henrivende og charmerende. Den 

emmer også af kultur i alle ordets betydninger. 

Buenos Aires

Puerto Iguazu

Yacutinga

Rio de
Janeiro

Ihla Grande Búzios

BRASILIEN
ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Buenos Aires 3 nætter  NH Crillon  Anselmo  Alvear 

Puerto Iguazu 3 nætter Yvy Hotel  Yvy Hotel  Sheraton  

Rio de Janeiro 3 nætter Debret Copacabana  Rio Othon Palace  Belmond Copacabana Palace 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

Uden for Buenos Aires kan I besøge et landsted, en såkaldt estancia, som bebos af gauchos - typiske argentinske kvæghyrder som holder styr på enorme flokke af 
kvæg på pampassen. De giver en opvisning i deres færdigheder til hest og steger bøffer på grillen til jer.



38

Her er moderne kunst, historie, musik, teater, 

gastronomi og dans – og ofte kan alle herlighe-

derne opleves på åben gade.

Buenos Aires er en by baseret på et utal af 

historiske begiven-

heder, der har gjort 

den til det, den er 

i dag. Faktisk blev 

byen grundlagt hele 

to gange tilbage i 

1500-tallet, da de 

indfødte i første 

omgang drev nybyg-

gerne på flugt. 

Siden har Buenos 

Aires flere gange 

været under angreb, bl.a. fra sin egen flåde, og 

flere diktatorer, gode som onde, har hersket 

her. Byen har været hjemsted for utallige intel-

lektuelle, men den har også været præget af 

ekstrem økonomisk krise for blot få år siden. 

Vil I se mere af Argentina, skal I ikke langt væk 

fra storbyen for at opleve et vaskeægte cow-

boyliv – eller gaucholiv – som det kaldes i 

Argentina. Foretrækker I en dag på vandet, kan 

I sejle ad ’Sølvstrømmen’ til en lille by Colonia 

del Sacramento i Uruguay, hvor I føres tilbage 

til kolonitiden.

Brug aftenerne i byens gader, nyd den gode 

mad, som Argentina er kendt for, og kom helt 

tæt på tangoen. Har I lyst til at prøve kræfter 

med den sensuelle dans, er der rig mulighed 

for det på barer, restauranter og i tangoklubber. 

Vil I hellere se på, kan I bruge aftenen på El Que-

randí, hvor I kan se byens bedste tangoshow 

over en god middag.

Den charmerende by og den smukke natur 

uden for byen kan opleves på egen hånd, 

eller I kan tilkøbe udflugter med engelsk-

talende guide, hvis I vil sikre jer at få hele 

historien med.

Dag 5. Buenos Aires - Puerto Iguazu
I forlader den skønne by til fordel for den 

betagende natur, der hersker lidt mod 

nord, hvor Argentina møder Brasilien. I 

flyver til Puerto Iguazu og bruger sandsyn-

ligvis resten af dagen på at nyde roen, spise i 

byen og samle energi til de forestående dage i 

vandfaldets tegn. Og I kan godt glæde jer.

Dag 6. Brazilian Falls
I dag skal I opleve et af de smukkeste syn, I 

nogensinde vil se. Nemlig vandfaldet set fra 

brasiliansk grund. Iguazu-vandfaldet, der udgør 

en del af grænsen mellem Brasilien og Argen-

tina, dækker mere end 275 vandfald fordelt 

over 2,7 kilometer og er blandt verdens mest 

vandrige vandfald. Enkelte steder er faldhøjden 

op til svimlende 82 meter. 

Dagens tur tager jer på en kilometer lang rute, 

hvor I har udsigt til vandfaldet, og mange er 

enige om, at det er her, I får den smukkeste 

panoramaudsigt. Selv om det kan være svært 

at tage øjnene fra den spektakulære udsigt, 

kan I også glæde jer til at komme helt tæt på 

naturen. Når I går gennem det grønne, bliver I 

måske mødt af store sværme af sommerfugle 

eller nogle af de næsebjørne, som huserer 

omkring vandfaldet. For enden af turen finder I 

en elevator, som leder jer op til et udsigtspunkt, 

hvorfra I kan betragte Floreano-vandfaldet, som 

vurderes til at være et af parkens smukkeste.

Aftenen kan bruges med afslapning på hotellet, 

hvis ikke I får lyst til at udforske byen og dens 

mange restauranter.

Dag 7. Puerto Iguazu på egen hånd, 
mulighed for tilkøb af udflugt
Kan I klare at se mere af vandfaldet, så gør 

det. Den brasilianske del og den argentinske 

del er to vidt forskellige sider af samme sag, 

og det giver derfor god mening at opleve det 

storslåede vandfald fra begge lande. Mens den 

brasilianske side giver jer et storslået vue over 

det kæmpemæssige vandfald, giver den argen-

tinske side af vandfaldet jer muligheden for at 

komme helt tæt på de kraftfulde vandmasser. 

I parken får I mulighed for at tilkøbe en båd-

tur, der tager jer helt tæt på det spektakulære 

vandfald, Devil’s Throat, som I får mulighed for 

at se fra søsiden - en tur hvor I ikke kan undgå 

at blive våde. 

Har I fået nok af vandfaldet eller har I ekstra 

tid på hånden, så tag evt. på en smuk sejltur 

Brug aftenerne i 
byens gader, nyd 
den gode mad, som 
Argentina er kendt 
for, og kom helt tæt 
på tangoen

Iguazuvandfaldene er omgivet af frodig nationalpark, 
hvor I har gode chancer for at se smukke fugle som  
 denne tukan med sit karakteristiske orange næb.

Hvis I vil forkæle jer selv, kan vi varmt anbefale jer at opgradere hotellet ved Iguaçu, så I bor helt ude i national-
parken. Det er vandfaldet, der buldrer i baggrunden.

Argentina og Brasilien - storby og vild natur 
Buenos Aires, Puerto Iguazu og Rio de Janeiro - 12 dage
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IGUAZUVANDFALDENE

I skal opleve de mægtige Iguazuvandfald på 
grænsen mellem Brasilien og Argentina, som er 
på listen over UNESCO-verdensarv. Der er lidt 
strid om, hvilket vandfald, der er verdens største 
(Victoria Falls, Niagara Falls eller dette), men fak-
tum er, at Iguazuvandfaldene breder sig over en 
strækning på ca. 2,7 km og på det højeste sted 
styrker 82 meter mod bunden. 
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RIO DE JANEIRO

Rios indbyggere kalder deres by Cidade 
Maravilhosa, den vidunderlige by, og man 
forstår hvorfor, når man betragter udsig-
ten fra Kristusfiguren eller Sukkertoppen. 
Beliggenheden mellem bjergene, ned til 
havet, bliver ikke smukkere, og byens ind-
byggere bidrager på deres egen måde til 
skønheden. I har god tid både til at se de 
ikoniske seværdigheder og til at slentre 
en tur på Copacabana-stranden.
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FORLÆNG JERES REJSE

Måske har I lyst til at opleve endnu 
mere, nu hvor I alligevel er rejst så langt 
væk hjemmefra. 

Tag f.eks. nogle ekstra dage i Iguazu-
området og besøg Yacutinga Lodge i 
Misionesjunglen på den argentinske 
side. Her banker regnskoven for alvor 
på døren. 

Eller forlæng rejsen til sidst med nogle 
dage i solen. I kan rejse ud til ferie-
øen Ilha Grande i havet ud for Rio de  
Janeiro, hvor de gode sandstrande ven-
ter, eller I kan rejse til Buzios lidt nord 
for Rio De Janeiro, et skønt strand-
område med jetset-effekt, som Bri-
gitte Bardot gjorde verdensberømt i 
1960’erne.

Ilha Grande

Yacutinga Lodge

Buzios

på Itaipu-søen eller tag på safari i den skønne 

natur. Oplev den skønne natur på en guidet tur, 

hvor I ikke blot ser men også forstår naturen og 

dens luner, eller oplev området på egen hånd.

Dag 8. Puerto Iguazu - Rio de Janeiro
Efter et par dage i den almægtige natur er det 

tid til at flyve mod Rio de Janeiro, hvor I skal 

tilbringe de sidste dage af 

jeres rejse, hvis ikke I ønsker 

at forlænge rejsen.

I nyder resten af dagen, 

måske på kajen ved Bar Urca 

med en caipirinha i hånden, 

hvor I ser solnedgangen og 

lader jer inspirere af brasi-

lianernes livsglæde. Aftenen 

kan evt. bruges med samba 

og drinks i bydelen Lapa. 

Eller på en hyggelig restau-

rant eller bar i Ipanema i selskab med et lokalt 

bossa nova band. 

Dag 9 og 10. Rio de Janeiro på egen hånd, 
mulighed for tilkøb af udflugter
Rio de Janeiro er karneval, Copacabana og 

caipirinhas – og meget mere til. I har to fulde 

dage til fri disposition, og her kan vi anbefale at 

komme helt ned i vandkanten og helt til tops.

Den kæmpemæssige Kristusfigur, der er højt 

hævet over byen, hilser rejsende velkommen 

fra nær og fjern. For nogle mennesker er det 

et religiøst mål at aflægge den store statue et 

besøg. For andre handler det i ligeså høj grad 

Livet leves på strandene i Rio De Janeiro, og kropskulturen har gode kår i denne by.

Den kæmpemæssige 
Kristusfigur, der er 
højt hævet over 
byen, hilser rejsende 
velkommen fra nær 
og fjern

om den gode udsigt, når de begiver sig op på 

Corcovado. Uanset hvad, er det noget helt sær-

ligt at stå på toppen af Rio, hvor I har fri udsigt 

til den yndige by. En anden flot udsigt får I på 

Sukkertoppen. Kommer I først på dagen, lyser 

solen Kristusfiguren flot op, og I får et ’picture 

perfect’ vue over byen.

Vil I opleve det autentiske Rio de 

Janeiro, kan det anbefales at for-

lade de trendy strandområder og 

dykke ned i nogle af byens lokale 

lommer. 

Vil I opleve en finere og mere dan-

net side af den lokale kultur, bør 

I besøge den kunstneriske og 

smukke bydel, Santa Teresa. 

Drømmer I om en dag i naturen, 

kan I snøre vandrerskoene og van-

dre gennem Tijucaskoven. Eller I kan nyde det 

gode liv a la Rio på en af de verdensberømte 

strande, hvor kolde caipirinhas og acai-is bliver 

serveret i stride strømme.

Oplev den sprudlende by på egen hånd eller 

på en guidet tur. Ønsker I at besøge en favela 

anbefales det ikke at gøre det på egen hånd.

Dag 11. Rio de Janeiro - Danmark 
I vinker farvel til den frodige storby og sætter 

kursen mod Danmark. I har et stop undervejs, 

før I ankommer den efterfølgende dag.

Dag 12. Ankomst til Danmark

Argentina og Brasilien - storby og vild natur 
Buenos Aires, Puerto Iguazu og Rio de Janeiro - 12 dage
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Få det hele med i Brasilien!
Brasilien er verdens fjerde største land, og kontrasterne er ligeså markante, som landet er stort. På denne rejse besøger 

I fem hjørner af det storslåede land, og I kan se frem til at komme i nærkontakt med naturens kræfter, såvel 

som I stifter nært bekendtskab med de forskellige, farverige kulturer, der folder sig ud i landet. 

På denne rejse veksles der mellem de storslåede naturoplevelser og de intense lokaloplevelser. Efter en 

buldrende start ved Iguaçu-vandfaldet drager I videre mod Brasiliens farverige, afrobrasilianske hovedstad, 

Salvador, hvor I kan stifte bekendtskab med den mystiske candomblé-religion, en kult der kom til Brasilien i 

1500-tallet sammen med slaverne fra Vestafrika.

Efter nogle dage med fuld fart på, skal I have nogle dage i Amazonjunglens dybe stilhed. I bor på en skøn lodge 

og følger lodgens guider på vandre- og sejlture ud i området for at spotte spændende flora og fauna og lære 

noget om, hvordan livet leves her. 

Rejsens sidste del tager jer til Rio de Janeiros livlige gader, helt op til Kristus, der skuer ud over en af verdens 

smukkest beliggende storbyer, og I slutter med nogle skønne dage i strandparadiset, Búzios, som Brigitte Bardot gjorde ver-

densberømt i 1960’erne, og som i dag tiltrækker jetsettet fra ind- og udland.

I flyver mellem destinationerne med undtagelse af den sidste tur til Búzios, som foregår i privat bil. Vi har inkluderet udvalgte udflugter i rejsens 

pris, og herudover vælger I selv, om I vil udforske byerne på egen hånd, eller om I vil tilkøbe en eller flere udflugter med engelsktalende guide. 

Brasiliens højdepunkter 
Foz do Iguaçu, Salvador, Amazonjunglen, Rio de Janeiro og Búzios - 18 dage

Foz do Iguazu

Amazonjunglen

Rio de Janeiro

Búzios

Salvador

BRASILIENBOLIVIA

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT EKSTRA GODT DELUXE/BOUTIQUE

Foz do Iguaçu 3 nætter Viale Cataratas + San Martin  Belmond Das Cataratas 

Salvador 3 nætter Cruz do Pascoal  Cruz do Pascoal  Fera Palace Hotel 

Amazonjunglen 3 nætter Juma Amazon Lodge + Amazon Clipper Premium  (skib) Anavilhanas Lodge 

Rio de Janeiro 3 nætter Debret Copacabana  Rio Othon Palace  Belmond Copacabana Palace 

Búzios 3 nætter La Chimere 	 Porto Bay Búzios  Insolito Boutique Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller

AMAZONJUNGLEN

Amazonjunglen er verdens største regn-
skov og udgør 50% af den samlede regn-
skov i verden. Arealet svarer til ca. 75 
gange Danmarks størrelse. Tværs gen-
nem området snor Amazonfloden sig.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Afrejse fra Danmark. I rejser fra Danmark mod Foz do Igu-  
 açu og kan forvente to mellemlandinger undervejs, inden I når  
 frem næste dag.

Dag 2.  Ankomst til Foz do Iguaçu. Godt trætte efter rejsen tager I  
 et hvil, hvis ikke I vælger at tilbringe dagen ved Itaipu-dæm-  
 ningen, hvor I bliver klogere på, hvordan naturens kræfter   
 fungerer som kraftværk.

Dag 3.  Foz do Iguaçu - Brazilian Falls. Det er med øjnene åbne   
 og måbende blikke, I overværer, hvordan vandmasserne fos-  
 ser ud, når I betragter det gigantiske vandfald fra brasiliansk  
 grund. Et særsyn I sent vil glemme. 

Dag 4. Foz do Iguaçu på egen hånd. Har I mod på mere vandfald,  
 er dette dagen, hvor I begiver jer helt ind til kernen af det   
 store vandfald på den argentinske side af naturvidunderet. I   
 mærker naturens kræfter tæt på og undgår nok ikke at   
 blive våde.

Dag 5.  Iguaçu - Salvador. I rejser mod Brasiliens nordøstlige hjørne,  
 der emmer af liv og farverig kultur. I udforsker måske den  
 gamle by på en guidet tur, hvis ikke I slår jer ned på en   
 restaurant eller bar og nyder den gode stemning.

Dag 6-7. Salvador på egen hånd. I dykker dybere ned i byens historie  
 og bliver klogere på den afro-brasilianske kultur, der præger   
 regionen. Lokker kysten, tager I på tur til Praia do Forte, hvor  
 både palmer og skildpadder venter.

Dag 8.  Salvador - Juma Lodge, Amazonjunglen. I vender snuden   
 mod Sydamerikas mægtigste jungle, hvor I tjekker ind på Juma 
 Lodge. I falder til og nyder et godt måltid. Når mørket falder  
 på, skal I opleve Amazonas after dark.

Dag 9.  Juma Lodge, Amazonjunglen. Vækkeuret ringer tidligt, for 
 området skal udforskes, fuglenes sang skal høres og den   
 tunge jungleluft skal mærkes. Efter frokost venter en tur på  
 floden, og bærer jeres fiskerievner frugt, får I serveret piratfisk  
 til aften.

Dag 10.  Juma Lodge, Amazonjunglen. I udforsker endnu engang   
 junglen, dens frodige planteliv og de vilde dyr. Frokosten laves  
 over bål, og eftermiddagen byder på et besøg hos de lokale, 
 som giver jer et indblik i planternes medicinske virkning.

Dag 11.  Juma Lodge - Rio de Janeiro. På vejen til lufthavnen stop-  
 per I op for at betragte de kæmpe arapaimafisk, der kan blive 
 op til tre meter lange. I Rio de Janeiro venter det sprudlende  
 aften- og natteliv med caipirinhas og samba.

Dag 12-13. Rio de Janeiro på egen hånd. I troens eller udsigtens   
 navn søger I mod Corcovado, hvor den almægtige Kristusfigur  
 befinder sig. I betragter den måske også fra Sukkertoppen,   
 hvis ikke I søger mod de livlige strande eller ud i Tijucaskoven.

Dag 14. Rio de Janeiro - Búzios. Rios strande skiftes ud med Brasili-  
 ens St. Tropez, når I ankommer til Búzios. I slapper af, kigger  
 nærmere på den lille by og spiser godt.

Dag 15-16. Búzios. Dagene nydes ved de fantastiske strande, og   
 måske I hopper ombord på en skonnert og oplever Búzios fra 
  søsiden. Med snorkelmasken på går I på opdagelse under   
 overfladen og hilser på det farverige liv i det blå hav.

Dag 17.  Búzios - Danmark. I pakker sammen, vinker farvel til Brasi-  
 lien og flyver mod Danmark. 

Dag 18.  Ankomst til Danmark

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk



Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på  
www.stjernegaard.dk  

Oplevelser for livet

Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Telefon (+45) 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk


